


 رند راک اوا ۷ ۱
 ۱ 1 ۱ دوویلاه سون و



 نمحن (یشب امن
 نا دا دتس وو رت ات و دبلدا

 هسلج نیلدا هنشذگ هتهدوو

 2 2 3 نادادتسوو,
 3 هداداردمق 3
 ادب | دا تک

 هداب ددیبل اعم دابادخ رمات ۳

 و نمجنا یاهندم
 : هجا وغخ ۲

 یو یاب یافآس بس
 خرف یاقآ طسوت «میبو هیایو
 لدونیودذا یناوعشب ای , ی

 طسوت تیادهقداصرنا«لک ۲ شارو

 و یدانغ یهرف « دابادیج نابان]

 دروم هک دشماجن | یسابعهرهزناخ

 تدروآ لدعب زا سب .تف رگ ارت هجوم

 «ای وولک ام» ملیف نی وعدهژ | یلاربذب
 تک رش اب هک كيرعم یامتیسرت|

 سکیلف ایدام وزیدادنمرآ و ری

 و زدنان رق ویلیسما ین ادرگ راک
 هگیف لپ رب اک یدادربلیف 0
 شیامن هسلج نایاب ردهدش هتخاس رب

 تعاسوودحرد نشجسلجم ودشهدار
 تیقف وم .تف ریذپ همقاخ میت وهدژاب
 ار ووب زم نمجنا ناباب رتشپ
 ف .میدانساوخ

 !رت ات یسو یعیطم كلم

 رصان ) دوشیمهدینش هک ووطب

 | ریخا وامثیس هشیپ رثه( یعيطمكلم
 یاهسیپ ددتکرض دا ناریا اپ

 حالطصاب وددادن یشوخلدنادنچ رتآت
 ؛ دوررانک نسیودژا دهاوغیم

 رتأت اب (یمیعمكلم رصان )
 لاس ود تدعب یدادرارق نارهن

 یویریک هدانک و هدومن دقم مابت

 لکتشم یددق دوب زمم داددا رقاب

 ناتسود هکیروطب یلو دوب دهاوخ
 دن |هدادشرا زک ( یچش ول اف) ب ید
 ( ناخرصان ) رگیدهامود یکیات
 دومن دها وخ یلمعا رد وخ میت

 رد یعیطم كلم رصان - ه رصبت

 هناک نادنمرنه یطاق رغادا نبا
 هجوتبلاج هنکن ...تساهدشیلم
 رد روضح اب هتشذک رد یو هکنیا

 + دومنیمتفل اضم دوب زم هلاک
 .درودپ اردو

 اهراک نیا زا هدنپ : هکا دومرفج
 مو رب هفاک متساوخرکا دی این مشوغ

 ,...سرلاپ لتهای درف هناکمدت
 ناریا امنیس ریمعت

 رظن رد نا ریایامثیس ناباص "
 نلاس یئزچ تارییست یاب

 لیطمت هنفه۳یلا۲ تسبپ اد
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 تالیطعت زا دوظنمنی ایا رب و دنیابن
 دوی دنهاوخهدافتسا یداوک و سماب|

 ظن رد ناریا یامنیس نابحاص
 یلاع لاسما یئاملیس لصف رد دن داد
 دوویل اهیاهملیف نی رثک دزب و نی رت
 شرمبب یهجوتبلاج همان رب یطاد

 دن راذگب شیامت

 امرهشرد نافوط
 نایکیچاخ لوماس دیدچ ملیف

 هاملئاوازا «امرهشردناف و طو مانب
 .تفر دهاوخنیب دود یولجهدنبآ

 ینامرهقادیو و ایفورنونه ات
 ( تداوحءادداهچملیف هشیبرثه )
 یاهلر یافیا یارب اددوخ یلوبت
 دن اهدومن مالعا ملیف نیا لوا

 ملیف درم ناکشیپ نه نونک اتیل و
 هتخب رگ« هتسجیل و دناهدشن مولعم
 لا لد (نامرآ) هک دوشیم هدیتش

 دهاوخهدهس اد(امرهشدد ناف وط)
 (نامرآ ) هکیتدوصرد هتبلاو تفرک

 دشاب هتشادن ار ملیف دد تک ر شتعررغ
 ( یعیطم كلم رصان ) و (دوشن اد)
 ,دنشابیمروب زمشقن یافبا دیدناک

 ریدم و ژایتما بحاص

 نایتسلاگ روریاپ
 یراکمهاب

 تراهک (ترب ور

 ردام» تامدتم « ییهش»

 ... هلعب ا رندش
 بسک یصوصخ یلیخ روطب

 «ونابدتشسیمو یتمالسب دشعالط
 دن |ءدش هلماح نیهش

 نایدصتم نایم نیا رد طقف
 یرجامنیاذا ملیفنا وراک و یدوتسا
 لاحرهردا رب زدنتسه «روغلد» یلیغ

 وناب نیا زا مامتهمین ملیف هدرضاح
 شیپ یدنچات هک تسا هیهت تسددد

 مهالاحو مئاخ «ندشدوتفم» تلس

 یفبام هیهتناشی < یکلماح» اب
 هتبلا و تسا هدنام مامت همیتنآ

 طقن المف هعنبازج دن رادن یاهداچ
 ات دننک ی داد ربملیف مناخ تدوصژا
 ایدب «داژون» یتمالس هک یژود
 یمومع یاههحمودن رواب فب رشت

 دد رک یداد رب ملیف

 !!یرنهمویس رسنک تشون رس
 مویسرسنکل یکشت و داجیا رکف

 یلو دشباچ هثشذگ هتفهرد یرنه
 لصاحعالطا هناتخیشوخاب هن افسأتع

 حیحص فدهو هیاب راکن وچدیدرک

۸ 
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 ۱۳۳۲ دادرم" هبنشکب - ۱۳۳هرامس - مراهچلاس

 لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ - هرادا لحم
 لایر ۵۰۰ هنایلاس كا رتشا - لایر ۱۰ هرامشکت
 اهیندناوخ یزاسروا رگ -۳۵۰۲۵نفلت روصپاچ

 ثدوهازر تهویه دلج یور
 صصححح

 تدم تارگ ادم

 هسلچ هسود ن
 هلظح الع دیدرگ

 ددقچ ام یرنه یاهراک دیئام رفیم
۱ 

 لیطم لدا

 یفب راظلوقب و
 یحایصدنچا رب

 اش و یلاخوت یاهدیوت دب اش ٍ و یاهدب

 رسها رب «هآ رب مشچ>»یا رب

 دن و ریم
 با یاههنحصزایدادقمنوچ

 نادرگ راک اذل درذگبم لاشرد ملبف

 ناگشی رتهذا نتدنچ ونآ داد ربدیف و
 سنایذاز .وناب هلبجنم ملیق نیا

 ود یکی نینچمه ( قیاسیبءاع )

 وبدوتسا یدادا و ینننانک راک زا رقن

 یراهپ ودنب و رسلبای و رهارب

 الماک اه هنحص ات تفد دنهاوخ

 نیادد هتبلا ... دشاب « یتسیلائد»

 مهنآ یناجم هک رفن دنچیارب نایم
 رسما د ؛ اسرف تقاط یاهرگن یادد

 مادقا نیا دنوریم ...و سلبابو

 دیما لاحرهب و تسا بلاجراپسب

 شوخ ناشیاب هکنیا نمض دوریم

 اب نادرگ راکدهاز یاقآ ۰ ددذگب

 یاههنحصددرکق فوم قیالو هقباس
 یدادربملئ بولطم روطب ادمزال
 هک نشاب .بلظاومدبای هتیلا ... دنک
 «هیچ»نیشام رسماررطخرب هادرد

 ؛ ۰ دوشن

 دب دجهن اتشاعیا رجام

 -رنه زا یکی هک ...ا مناخ

 ملیف اب و دشابیم دیدج ناکشیپ
 دبدرکی رثه یاهداکد دا و ناج رم

 ابوک وهتفرنا رهت رتاتب مهاریخاد

 ,یکیاب درکیم راکالبق هک رتآنرد

 اجنآ لاشوهقب اساب ناکشیپ رنهزا
 .تسل مولعع و دوب هدرک حاودژا

 هاعذورنیا...ریغاب دن|هدرک هکر اتم

 ,یکیابنا ریش وتولخ یابن اب ایخرد

 وتوب رثهرتآن ناوج ناکشیپ رنهزا
 و هدش هدید ؛ دیدب دمآ رهوک زا

 ,یحوصخ یلیخ نوچ و دن وشبم
 ۵و ریه تل ابشحا یضعب دننکم راتف ر

  .طقف تسپ نییرد ءوس رظن هتبلا



 : نا ۳ یا
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 هنیرید یوزرآ
 -اوهذاندول ابنوس هکماکته

 سلجن [ سول رهشردنکی رم ناب یاسب

 زا هک یداگت ربخ باوجرد دشهدایپ
 هزاد رک لاوئسوا رمآ ناگشیب

 ۳ او كلی اب یوکنک دد ندول ایفوسو : رب ایسمامب نع» تفگ دداد هقالعرتشی مادکن
 سس ناغت اد ۹ 9 ایلپ وزا نیتخن نانهزآ

 ناتساد» ۱9 ۳ كر ز مدبد :ردل وه رو ملی تم یداد لج ندول
 5 یاهدادرا رقر و 8 یرامسست 3 فااح

 ی . هاهنا )الموت تا ی ِ
 نبرب

 افشااد دوخدنم رده نیدلاو یاج

 ندناچ دنزرف نی وتاب :دنب امنیم

 ارثآ ین ادرگ راک

 داددهاوخ ماجنا دروفناج دن ز رف

 اثدزن نادرک راک ۱ ریاک كن ا رف



 !ینات هتف ر داب رب

 - هنحمنب رخآ زا یکیدد «ول داک ودنو و. اد و لبیک كدالکو
 سوصذمو یباوهتسب طسوت سکع نیا 4ناکتشرف هتسد» ملیف یاه

 تسا هدش لاسرا ًملبس هراتس

 مناکتشرف هتسدو .تسن «هتفدداب رب » امنیسنادواج داکهاشب تهابشیب

 قوف هنحص درنکیم هطحالم هکیدوطب

 ناددارب» ینایکهدنیآ تولوصحم نب رتهتسجرب و نیرتک دزبذا یکی
 ملاعدد یداب زیاغوع نآ شیامت كش نودب و ددرکیم بوسحم «رلداو

 تخادنا دهاوخ هارب

 هدشن هنف رک یمیمصت ملیف
 | رباک تشک زاب ریغتروص رهرد یلد
 ینادا را هجوت درو« یرنهلفامرد
 تسا هتفرگ دارا

 !دوویلاه ترج
 نادرک راک < ميتدلانور ۶

 زا دس هکیماگنه یسیلکن | فدرس
 «یتنهانک و ملیف ینادرک راک تا
 هحاصم كر رد تشک اب دوش نع»

 یناکب رمآ یاملیفءراب ددین دز
 منک ی م رکف نم» دودنژاربا ۳9

 و -دژاسیم یبل اچ یاهلیف 2:
 هه هک ما
 اهملیف نی ثهب رونه ۲ و

 هتخاسیلاکتی رمآ نادر
 ام فالخ رب اهیناکیرمآ و

 دن رارووعژا ار یحصهاقتثا
 وراو رتظن زد ميلاد ۲

 هد راذکب داذک اد هک رثومانب یملیف

 نآرد و دیابت یناهرک راک و هبوت

 اگنا شژومآ و كنهرف متسیس

 یلو .دهدرارق دیقنتدروماد

 ملی یو, داتس رد هک تسارورجممولعم

 هدادا اربژ دیامن رظن دبدجت دوخ

 تسا هدادعالطاواب روشک روسناس
 (سکیا) هجنزد اب یی ابن ها و رب. هک
 ریثات هاوخات هاوخ ملی شورف رد
 تشاد دهاوخ

 تفکد یاب هک تساجنیا رد

 تئرجهفسلف و دروآیم تئرج لوب
 هتفهن اهنآ تورثرد اهبناکی رمآ
 ۱ تسا

 داقتنا ملاع رد
 «تاشپ امن رتخدوسن رپ ۶ ملیف

 رثکارد ریخا هفه ود یکی نیادد

 نبدقنلم رفت ددوم یجداخ دنا رج

 تاب رظن وهف رک را رقكچوک و كرزب

 تسامد ومت فی رعت نا ذ)

 راصتعار دما
 آ اول نویی هل

 ابر و را تو مت ار
 ۱ ۰ نب

 هشیپ رنه سنا رت روتکیو
 موعیاهملیف زا4؟یوستارف فورمع

 سلیم هیت هو



۱ 

 میدشوک هتشذگه راشود یطرد

 سینامل [ طبحم یکنوکچو تفک
 نآ یاشیس رد هک یوحنب !رگنجزا

 مینک حی رشت هدداذگ ریتات روشک

 و ح هک دوب یطعبحم نیتچدد

 هتنکب 7 هک نیو رهش هداذ «تسباپ

 یامتبس دنمرنه نیرتکرزب یخرب
 . درک دوهظ ۰ تسا نابذ یتابلآ

 دد دولاک | رک دی رفگبس هک روطن ایه
 :دنکیمهراش!«رلتیهات یراکیلاک او

 شه < هتیویتک ژیوا و > تضپن
 ریثأت تاب دد كنچژاسب ناملآ

 هک دوب یتضبن نأسه نیاد دراذک

 « یکددوخرس دو ادنآ تاصضتح "

 دادیملیکشت (۱ )«مزیسیتبسو میل"
  تساب روپظاب درئاک | رک مدیقس

 هک. ۳۲1, ۶ ماسملیت»

 موش ملیف اب یکی

 تراتت ۳1136 36۸ فقوع
 هکتیازبت و دمآ دوجوپ ۰ تشاد

 ملع دقنامل ۲ یامتسددیو یتقو»

 لیدبتاب:ینمرت یاهماددولم ؛درک

 دئدش رتقیع ۰ یدژارت «

 ناوتیماد تسیاپ میمیاهملیق
 لوا : درک یدنپ هتسد هدرگ وددد

 هک ۱۹۲۵ - ۷٩ تساسیاپملت ۱

 هچوک.ذا دننرابع اهن نیرتمهع
 ۰ < حد دارسا > : < هدول ]مع

 هبج و هرخدلاب و «هناذقشد
 اد یلق دانآ شزرا هک «اروبناپ

 - ۳۱ قطانیاهملیفمود . دادن
 ییرفهبج  :زاتدابع هک ۳۰
۱۱۸0 ۰ 5 
 زایخرب . دنشاب « تقاقر » ۲

 دد تاپ هک دتآ رب نیم

 مسیلآءدیا دوخ لواتسد یاهلیق
 دام کد یالبالدد 5

 .دحصح حس سس سس
 سا میمیمت

 شوب راد ریوه : تا ۱
 اور یر ی یی حس

 (۲) تامل ] یاهتیبم
 < تئافد » ملیف : شداکهاشو تسباب

 | تک تک تک یا نکا تا تک رک تک نکا نا تک کا و

 اما ۰ هدوبهدرک یفعم ؛ تدارذو

 مدد هدود دود مسیلآ هدیا نیا

 وتشحو راگترتادو « شیزاسلف

 و لداعتمان یابند كيرب هک یماره
 طسوت و هدوس اهرقنکح ناژرل

 811۳ ۳0۵1[» ددتسب اب صغش
 نیذا :هدوبهدش مجمتتدب شیاه

 هک ملا ریعونب اددوخ یاجوهتفر

 هدوب یتیلاسوم داکفا نییع
 تحب ریز رد هک تسا هدیشخ

 تشادميهاوخنآ هراب دد یرتلعفم

 دوختماص یاهملیئرد تسباپ
 اب نادنمرتهزا یرابب یداکمهز)

 - دوب روهرپ دوخ نامز شزرا

 ؛ نوسلیت اتسآ :دناهلج نآ زا

 هرخالاب وسپ اززتیرق :ویداکاترک
 نیا هتک اب - سوارک رثدو

 رظن هطقن زایو هک وب نادنمرته

 لالحضا و روجف و قفمحت

 ارامنس,یعامتجا قالخا یاهرایم
 (۱) دن اسردوخ یناغدحب

 نید 6۱٩۲ همدول آ مق ناب ایخ» ملیف
 زیمآ تسیصم هدودرد ار كنجذادع

 كي . درکیم مجع یداصتا مدوت

 روس استارادا رظت هطقن زا

 ؛ ناتسلگنا هلمجزا كلام یضب رد

 نهیم ءرخالاب و هنارق ؛ ایلاتیا

 درام رو یو شیرطا یضیتسپ

 یگنسرک طسوتم هقبط زا لیمان
 هک ) هداوتاخ رتخد داچانب ودشکبیم

 (درکیم یناب وب راک ات رک ارواشقت
 دهدبمرد یگشح اف نت

 هب 6۱۹۲ - حوددارساد

 هتخانش رتتاموکد مارد كي ناونع

 (۱)زیلاناکییای«یواکناور» هکدش

 ناتساد ملیقنبا. دادیمهاد اتیبار

 ؛ شیاهایور هک تسا یروفورپ

 -هناراک تداح یاه(سرت) ایوق

 دنا ریمشرسه نتشکب یو هک اریا

 ملیف نی)میظنترد . تخایمداکش۲
 دد زیلاتاکیسپ ملع یناب دیاقعزا
 ناوارق «ایود و باوخ» هنیمز

 دوب هدش هدافتسا

 كب یاداد «هن ناز قشعد

 هسن !رف نیب یللملا نیب یمایس هتیمز
 رتخد كب . دوب یوروش هیسورو

 زیلان [ وکیسب اب زیلاتاکیسپ -۱

 هک تسا یناور هجلامم دتم یعون

 :یحورو یبصعیاهین اشیرپ هدابدد

 و تاساحا لیلحتو هیزجت هادذا
 راکب .ضیرمیاههتشذگ رد یسدرب

 یدوتت ساسارپ دتم نيا .دوریم
 تسا .یکتم تیورق دن ومکیسرتک د

 تدلالتخ از یددمتمیاهم رف داجیاهک

 یشان !دیحودیاهی تخآو ی

 هک دنادیم ینیمم لماوعزا
 ۳ :وهبا

 5 ادیزاتقف یامتیس جوا :مودلصف ۳ هصس
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 | سس

 مم

 وفاع هن ناز هب موسوم یونارف

 ۱ وجارجام ككي
 ۳ یو

 مرد ده
 هعبت یس ار قشع نیا

 ویرون طسوتب ریخا شه . درام
 ی ونیسحت لب ی سید
 . دشیم

 ملت رثکحرطهک تفکدیب
 اردو ی

 رایاپ > ۰ تدرهد لاح رهرد هک

 در ورکتم لیحت اهت اب «شوخ

  لونامرجاد لوقب

 "ولي وکی رتهب ما دینمدژ

 وومناسهک دادیم یت ددق و]یاهملیقب

 .تخادن ایم تشحوب اد نامز نایچ

 , اهناخ هشحاف شیامن رظن زا یو

 , اهروچفو قسقو اجیراک تفانک
 رو هچ رکا « دوب ریذپاث هحلاصم
 شیابملیف شوخ یاهناباپ ؛ دروم
 «.دادیمرد نت هحلاصب

 قطانیاهملینءاتوک نادودرد

 -۳۳)رلتیهروهظزا لبقات یناملآ
 رایب ملبق ككي تسیاب ۰
 هثنج باصم مجت هنیمژرد بلاج

 لاس یبر هپچ و مانب یرتارد
 یان

 اوج تست و

 و. ۱)<هکس ۰ هس یارپا» ناونع

 تیپم هک ار «تتافرو هرخالاب

 نارود ملیف نی رتشذرارب و

 هک یماقم رظن زا , درک هیهت .تسدا

 تادجا وامنیس خیرات ودریخا ملیف
 0 دم تب وب ارنآ



 ۳ :ا كب تفافرو زورتا

 ورما.دشیم هدناوحرث وم ین

 دمی لاستشه هک یتداوح +
 اه هد رب یورب .ملیفنیا دم ۱ زا

 هک هدیقع نیا : ۳۵61500 -۲
 یددرد هشیمهیارب ناوتیمار گنج

 تشاد رب نایمذا ن

۷ ۳ 

 «تقافر» : زا هنحص

 شیوخنادرم هدرماب هدنز داجحا راظتناب نانز

 دناهدآدح رخ ناژاسلبف و نیدقتم
 شزواو تلاصا دقافتسا ین تو واو تلاح تحا یابی

 تاب زن بز دو یرتعبتدتح
 س یناهتنادد برومنیا هد نیاشب

 یادباقع لماک درام ,تسا تبصانم
 هتسررد 1در تصرش«هدخ رگ ز 2 ۳۳

 میکس لوک وه .یرتساتء
۳ 

 رو مدرک ران .بلطم لصاب

 قاتساد حرطیلصا هیام «تقافر

 قابعا ردندمم كن ور هکت سا یا همجات

 زا یداسس ناردو دهدمحر نیمز

 دود هک ۰ اع یت و نابونارم

 دن ؟هدوب رک لوفشم روشک ود دحرس

 و دوخ ناح دنهدم تسد ۱

 ایت دد ملف یجراخ یاههندیس

 یدادریملق یمقاد یندعم یاهرپش
 هکی لعادیاههتسع یارباعا ؛ .دش

 نمد رم ز زوآ رند لخاد یاهتبست

 هم



 ۶۳۳ رت یسموخ زا «هاتم شنای

 یناهدوک » .تساب ملیت یرته
 درک اتب ویدوئسا تقس ریز مومع

 اههنحس نیا هک دنل ول | تم نیت

 نیرت رناوم + نسیرتفقدو زو

 رامش راه هعض یی یتسیلار
 ۳ اخادرد هکد ن و یم لاس ات وب ووتسا

 نی رتک دزباما:هدشهتخاو رب و هتعاس

 نا اوست یو نی

 دون د نامتخاس زا تراع

 دد همجاف داجیا یلع حیحص هوش

 هب طوب رم" هکلب:؛تسیت ندمع لخاو

 یا رب تسب اپ هک تسا یتشی زی رتک وه
 رظن رد دوخ ددمتم یاهژان وسررب

 یوستارف شش و ین املآ شش «هتفرک

 یا هف رحیاهرونک [ اپن زا یخ رپ هک
 یاهل دن دوب یاهفرح ربغ یغربو

 تسب ایدتنک یمعاهبا ار ملیف یلصا

 دوخ یاهژان وسرپ زا كچه«

 یکتسج رب «ینامل آهن ویودن اف هت
 هه :هکلي هدینعن یصاخ تیزمو

 و رک راک ناد رم :اهژان وس رپ نیا

 دوخیداعتاحور هک دنته یبیجن

 یدارشضا اهنیا :دنهدیم ک ار

 و ربارب هتسفاجت دن

 تمح) و دننک راکدیان هک ردارب

 نیایاهیتالسزا یرایسب .دنشتنب

 تشفرا :سپار لاک طسوت مطق

 سو رپ|اتسن داانودلواب:نرگ دنیل

 «رخالاب و لون امرجار» رتخغب رسناه

 فلتخم یاهب اتک ردروئاک رک رفگبح
 وتساهدش لیلحت و هب زجن و حیرشت
 ناونیمهک تساناحب رشت نیا هملاطماب

 ویدزا رت شرورپ رد تساپب تردخ

 درب یب طیحم داجیا
 یلتبنکت تفک ناوت یعیلک دوطعب

 هدرب داکب ملیفنپا دد تسباپهک

 یزژاسلیف بسشنکم زا یاهژادتا ات

 دیأب هدش یابت)هبسور لاحتبااب
 هدب زگ رب نان اد رک راک هک تشاوهجون

 -ازیلبتسایاههرفذا یخرب یودوش
 مزیلاثدزا ندشدودیا رب اد نویس
 :دندرب یمراکب ناشپ اههژوس ضحم

 مزیلات رب امیقتسم تمیاپ هکیلاحرت

 و كچوک دوزیپ اثب .درک یم هیکش

 روج ملیت نب ارد دولآ مهد دوهشح

 كي + هک تسا یلاچ نآ و دداد
 هحن اسرتادد هک ی وسنارف ۹

«+ 

 تقافر » زاهنحص

 ده ین ان و یون ارف نا رک راک

 | ری ری رب رب ری

 نسوونلعت سح هکتساعاس .دناخادرب نادر اه
 تم یت تهارش و یعامتح واب هدد تروصب هک یکسام اب

 نوبسا وتبس ندرک یما رو . دراد وملاعدد ناهک ان ؛دوشیم كيورن

 نیلائر رقستآ هب هکنآ نودب زونه وا هک دداکنایم نیئجلابخ و

 : ۱ هبهدی] در ویاهطل ملف كتج ههبج زد هک تسم
 ایت املآ نامه

 نیا و تخادرپ یمدرت هیوا اب

 دوشیم داد یک رتسبهسوت هب؛مهون

 5 "ست اکس نیا

 4 یسلیف بداجت و

 دناوتسمهکب!یرتناغز

 هدا ركابژ ول وکیب

 ۱ بلاج هنتکت

 ف تیفرظ و

 آتسایاهت ون

 مزیلامز نا

 4 تسایصهت دوش

 ۲ تردق مامن تسباب

 لاس هژات موبدم تان اما و ؛دوخ

 ندرک یمارد یارب اد قطان

 ناتساد نیا یلصا یاه نوساوتبس

 تعاحش و تسصع با رطا رد هک

 هد رب زاکب دل زیم زود یناستا دارقا

 ی وهک دناسریم نیا »ظ يا تر

 حج هج  ج ه

 ارت آ مایا دورم هک هدیتخب ون ردق

 در دها وخت

 كياب هک اههنححلب
 دوب!

 نیا دد هدش هضرع یوف لبخت هوت

 تساهلمج نآ او هدوب رابب ملیف

 هلصاثالب هک

 تیعمچ ؛ دوشیم

 ندعم لخاد یاههتحس
 بمقعت داجقا! اب > را 

 هسمجاف زا هم 4

 یمدرم هوبنآ ؛دنتنه رارف

 یداآ رفا ءون ها وا

 وغسم

 2 تب رد راظتناهب هتس یاهر

 ازع هدرم اب هدن ذداسجا

 یارب ست لاح نیا ددو دنته

 یراپسب و دداد هعادا اهنآ نتفاب

 كيکبلییق نبا

 دوخ نازب

  کید یافت

 رکشنش ورهلجم لاسنیمجنپ نشج

 ره وکشأب نشج لی هنفهود

 رگفاغ ور هلجم لاس

 ووب رم هلعفم ناگدنناوخو دپارج
 مه روپشم ناکدنن اوخ ۱

 دم رد شیاسب

 ربدم یوفطمم رتک د يافآپ ادرکفشود لاسنینجنپ هلیسونیدب
 : هلجم نوذ اپ رییدرس رابادخ رمان یاثآو مرتحم

« 

 رد هک دش را زگ رب

 نیمجنب تان لابور اتیس نلاحرد

 باب را و نادنم نه و لاچدزا یعمج دوضحاب

 دا نتدنچ نآ
 زن «راتف رک» بلاج ملبفانمضو هد را ارجای

+ 

 عرا رف
4 3 7 

 ی کیکب
 ءورزج ۷

 هند 4
 / مارا ۱ ادم و ۱

۶ ۲ 
 3 1 ۱ ب 1 وز 1 -

 وند )ات 7 4
 رر درد ۳ [مووج وب نا رک اشامت و

3 
۳ 

 قلیانو رس س

 زور رو هک دوب یناسک زا تسیاپب
 رپک, لماع نیا دوج و هبل وا یاه

 راک درک هضرعملیف نیا دد یبلاج
 نرکس ۰ ادص ورس یتدم زا سپ

 ,یهاگ . دریگیم ارف ار اضف لماک

 ,زافنسا یعیبطیاها دصنی رن هداسزا

 , در ایم لممب یی و دتمم یاه

 رد یدرم رسپ رگید یتاج رد

 نرورم و رکب ال هتسد درد و

 زا سس

 داب رف شک دزب دن زرسف یوجتسج

 ۱6 ۰.. جرج ۳ جرج » .دن رسم

 ینامنا تردق مامت اب دایرف نیا

 ردزاب دهدیم یبیپم ساکستا هدوخ

 هک یئاماآ رفن هس ملیف ژا یتست
 تاجت دندوب هتسنادیمتح اد كرم

 یلاعشوخ تدش زا و دنباپ يم

 مئید .دنن زیمیا هن ابشح و یاههبقمق
 :حم نشخ یاه دابرف نسبا دنت
 .دباس یمداجی | ملبف دد یکپ رتسیه

 ۸# یرروصت رظن هطقن زا
 لالب ره . تسا تپها دجا و ملیف
 ات | رد یلادا رف تقداب ؛ مهم
 تاب و هدش هیهت ؛ نوبسیذو پک
 وب یدنم رتهار ملی یتسیلائد

 مشچ ؛ لاح نی دد هک هدروآ

 سه زب «یمسچ» یاهبت ابب زلابث دب

 دن ؛ندممنآ رگ راک مایح هنحصرد
 ۲۶) و ینسپل اند بیکارت كب اب
 ضاتناف لاح نبع دد (تساجنیا
 تسا هجاوم

 تم اب
 تیپ ۳ رثاكي نا ونعب ك

 ۹4 هب دا ناوشب هکلب
 ۱ ناوا شزرا

 ناز یکس نا نا
 رخ



  هلعب
 و تنگ مر
 صخش هورر

 نم هلبلا .ور وا رس درسنأ:۱ زا
 بهداتسبا ورهاد رو یر

 ۱ او یم ین و, مور ی

 شا ه در «درهچ ودیگنا یم شیاپ یک
۱ ۳ 

 رف ارف جند ذا یرابف ار

 هبجدنچ وامی وگن تفد مداب
 تکاداط 2
 سسادلع رب ددد مهملیف

 شنامشچ و ست رمان شباهوم

 ۱ اد درمتبا نم دوب هداتنا ووک
 انشآ مرظنب یلیخو مدیدیم خرمبت

 ناثایوس وا دمب یدنچ . دمآ یم

 هکب وخدش لخاد ودمآ نگنت اف

 نامرآ وا,متخانش ادوا مدرک تفد

 فورمم هشیب رثهنامهنامرآ .دوب

 یرتخدستداوحءهاد داهچ یاملیت
 . زا ربش زا

 یلبقیئانشآ وا اب هک یناجنآ زا
 یسربلاوحاوااب و متفد ولج متشاد

 هثایق نامهاب نامدآ مدومن یمرک

 تعصب نم اب شعضاوتمو هنادرم

 ردیاهشوگ .تخادرب یسربلاوحاو

 اجابا ژاو ميتسشن مهاپ هلجم رتفد

 نیلوا . مید) اهفرح اجنآ زا و

 هک وب نیانم فرح

 یبانفآ مک یلیخ اهذور نپا»
 «یوشیم

 تفگ ودرک یعلت هدنخنامدآ

 لوب اتو ربم !مو ریمیک دن ) لا
 .دوشنپمأت یکدن ) و منک ادب

 هک یلاههبج نبا صب ۶

 ؛تسیچ یداد تسد ۸

 شامم را رما هلبس و نآبه نبا»
 مقباس زاک هک تسایئدم هلب « تم

 1 زیاغب
 وهداد تسدژ | یگشیپ رثه را

 رد نآ وتیمن مهیکشیپ رتهقب رد ك

 مامدشروپچمد روش نان تکلیم ِ

 اد مایا
 یاهرهش ددملیف هدنبام حال"
 تاج ابتحا و .متسه یولهبد ٍتف 4

 اد رسهش ورییا یاهام ی
۷ 

 ِم

 هلسو وام رمشددنان وطونا مسا

 دهاوخ هدنادرک نایکیچاخ لوماس

 وب ووتسا رد هک شیپ ز و ودنچ رد

 هک ,دش فیلکت نس مدوب ریژآ

 وب مدع اب لوبت زور ءد فرظ

 روک دعملیف ددتک رش تهج 1 دوخ

 ظن تفو نامه نم .مرادب مالعا

 هتاشسا و متشاد دامظا اد مقفاوم

 هثپ رثه یارب ملفدد یژابموومن

 یرسم مه باز آ ولفن ] » شرم زا

 هلاکشا نبا مامت ابو تا رت

 رظن مروبجم هدوچ وم تایالمات و

 مالغا رتوو) هچ ره اد دوخ قفاوم

 م زا دب

 فرش ونوخغ ملیف لاحره رد

 رم دو یس ولطم جییاتن نم یارب
 یک دز نآ رد تک رشاب و تشادن

 ر م زا و دیشاب مه زا | رعسآ رم

 هچملیف نیا میس لاحمداد تسد زا

 + تشاد دها وخ یاهحش

 هلیجرا یلیف یاهملیف دد نم

 اردوخ یاهزیچ یلیخ فرشونوخ
 یاوف و مشچ هلبحنم مداد تسد زا

 دو ربع مداپداهن فعضپ وز نم یندب

 رد هک هورپمان ملرف هیهت تدم رد

 -هب رضهچ دشرم هیون لامش تاحفس

 ندیاب و ن نت و مل

 ادووخ هوم کی رهو دن 5 ۴ ط
 یشسسق نمدن دیش و میس ها نک

 نوهرم اد دوخیکد ت ز یاهتین تنآ ومتچ َ

 یوم یانز ان قیهع و 1

 رف ره یک دن تم

 هتمورحم یناتسود نینچ نتش و
 کات تسصن نب رتک رب را ری ۳ ۱ ۳ ۳ ۳3

 نفوزک و اک ؛نایکیجاخ زا و رضاو نان رات و رم هم

 تسوو لاح نی دد و شباپمن , ون
 تفکسو درکیمداب ین

 وا یاهتبحم منا وتبمن : هدرتک هچ و :مبنونخ اد

 مرادب ورود رظن] و یدادرب,ایت راک رت .نب

 ۳ ۷ هعنص ز و هیغب



 تو ترب ره : هدننک هیهت
 تس رانس وناد رگ راک
 - رتسیلا روم : یاتکپ زاد

 یلوج ۰۰۰ یلداد یلسل

 یچاشاتكي یناریا
 یناریا ,یچاجات

 وا دوریم راس رورفمو اعدمرپ

 نیمزلابد۲ ۰تخادرب اب دواد لبح

 می وکب رتهب اب ودددوت دداد ناسآ و

 داظتتا وا . دنک بحاصت ۱2یتمنس

 هقیبلس هه ملبف ناگدنٌژاس دراد

 دنیابن تاعارم !روا

 ةراب رد یتاموطم هکنآ

 دشاب هتشاد ناپج یموع تایدااب

 یلاخ و كشخ اد یتامنيسرتا كي

 یماکتهو دهدمدا رق تواتق دوم

 هجوتدرومو دیدنسپیاد ملبف كيهک
 نآ نطمیرطاخاب تق رگتدا رقوا
 هداتفا ابوشید لجش ملیف كبار»

 نیاددماگچیهو داددهاوخ سیخشت

 نکسم هک داتقا دهاوخت كشب دروم

 ملف شذدا و ینابیذ «نم» .تسا

 مشاب هدرکت كدداد

 دد اهتتهن یئاهتوانق نینچ 3

 -رثهریاسو تایبدارد هکلپ اتبح
 دهاوخ لاکشا دیلوت زین ایژز یا
 یرتهرتاكيزا داقتا یارب .دون

 یعوع تامولطم سحش تسا مزول

 ندید نمض رد هخبسهو دشاب هتشاد

 دوصقم ور وظنمب .دنک یمس ملیف ككي

 درس ی نآ هدن زا

 نودب وا

 خید ۰ ات

 یرابشی را[ انس خیداترو

 كبذا اهنآ هزوس هک هدش هدید

 تلم كيب قطتمد یلحم ناتساد

 تردیارب ۰ هدیدرگ سابتقا یتیمم

 رادون سیلگنآ تلمرد ار هقاو

 . دژاسیم

 دنیاج ریف مایلب و
 مچ ی دبسس زاتتبماک سن اتسنک

 ناج ۰۰۰ نوسیجیل وک

 هدن راک

 «كدوک ودد

 زا تحب دروم ملیف اریژ : متشاد

 نغس یموسد و بادآ و تاساسحا

 یصوخب مدرب هنساو هک دیوکیم

 خیداتب ملیفیجاشامت ماگ رهو تسا

 دشابت درا ومدرم نیا ین اتساب نتسو

 ارنآ یعقاوشزرا دوب دهاوخت رداق

 دیامت كرد

 تل , یا ون لاح

 یدامتم یاهن رق هک یتلم ۰ سیلکنا
 و هدناسم رادافو یتطعلم میژرب

 و .لالقتنا یهظم اد دوخ ناطلپ
 اکیدنادبم شیوخ نپبم تسظع

 د.دشیم بوم یندشن شومارف

 ءام مششژرژ دشرا رتخد لاس نبا

 اد يهاش جان مود تبازپلا

۱:۴ 

 رس رب

 - یم ایناتبرب هریزج هدوت و داهن

 یخی دات همقا و كي دهاشوا هک ت ستاد

 سالک رس رد دمب اپن رق هک تسا

 > اد خآ یسدد تک دد نرلاهن ون

 دنهاوخ هملا. قاتخا و توش

 درک

 و تسپدانس دلیاچ ریمایلبو
 زا ار + ی ِ

. ِ 1 9 

 حج

  تنگ دا

۳ 
 یلکنا یداع مدرمزا ,قلتخمیاه

 هدقعورظطن و دهدناشت

 دشرک ذنم تسامزدهب اعنیارو) دنک

 تققعم دلیاچریق ملزفر سان
 نامت هک ادیطیحمو هدنام

 دد یتسیل ام و هبنح اللماک دهدیم

 نادرگ زاک دوخ مولعمرا رقزا ۱

 تروصتیا ریغرد هک هتسنادیمبوخ

 اب یتافیلمت رث

 هجاوم یرنه لفاسم دیدشتفلاخم

 تسا

 ناونم واملبف

 یدرم نان ام یکی( .دشیم

 را ندیم هو وی.

 هک ینکشندرگ تایلام هک

 ارچ دوشبم هتفرگ رک
 ثكب یداذگحات رالس

 راورب ددین وا رفیرنهشژرا دوخ

 خ تردف ملبق ژان وم رد

 اووک ود نآ رد هک یاهنحح

 رگیدکب زا تبعمج هوبنا هلیسوب

 یکیدوشیمكب د زن هاب یلاحل !مولمم

 فرعمدن | وتیم هک تصا يئاهسن اکسزآ

 .هشاب ملبف ناد رک داک هقیلس  ن وز

 -1یملبف «كدوک ودو +

 هک دیشاب شاد منح و؛ دی ددپ اپ

 رطاندب رب یپ نآ یقبقح موهقمپ هاگ
 رب را كب ناونب ۱دنآ هنج

 اوح دا هشبمه یندشن شوما ره > دای هعبمه زن ددز شش

 تشاد اخل ام



 3 هد
 ینیرماک ویرام

۱۸۲۴۱۵ ۸۷۸۱ 
 «هبشکیلایع» ملیفناد رگ راک

 رضاحلاح و هک یی رنک وی ار
 تسایلاتب |یامنیسیمان نان ارزو 5 دد اد وا یثا «هبشک

 ضتت رد اعوضقنو] ما
 ردیم دوشتیا هننارب

 ندشهذا و[ دنلب تعاب هک نیل وا میناديم ام هک اهن و
 رخاوا رد ,دش نادر

 ودمآ اههدرپ یورب تمام 3
 عفوم نبا دد.تشادمان ]]

 امن دد هک ینیماضء الاتیا رب

 نرقتربا تاشی امن رد ین زا دشم ترایع وبه 8
 ولذتبم تایی داذایتاسابتقا,

 یاهنارعاش یایند داجیا ؛یدیلقت
 رشت ربذ دد تایعقاو همهنآ رو هک

 یدا یاهیژادریغورد زا
 ی ات یه

 ماجشنابویکتیاهایژوب هری
 -زیچ و مماوص یاههبهاد ءاهرمیت
 ؛ لیبقنیاذا یرگبد یاه

 و ینارحب تلاح نینچ رد
 ابلاتیا یامثیسر» هک «یک رمهطفو
 یتژالب و ین رماک هدوب هدرکد مآ شیپ
 نآ تاجنب تماص نادودرخآوا رد

 ینی رماک ميتفک هک ر وطن امه .دنشن
 یتزالب و تخاس اد ۸

 (یا هقح یلیخ فیح :ملیف نادرک اک)
 ار < نیمز حطس > بلاج ملی
 . دروآ دوجوب

 ناپگان قطان نادووزاغآ دد
 ال اتیایامشیس یارب یگدب

 دنسب هناسفا قوذ .درسل #۱
 یاسمهگنهآ مارآ متید هک و

 رادششک و مرن تاک رح و یا
 فشاب ار نا رگیژاپ هدن

 عا رتخا و یف رط زا ,دنتف

 تاریم

 مزیتام و دنتخادنا داکب اد دو
 نادودنبادد ادیت

 دنوروآ دوجوب دوخ روشک یامتیسز
 ۱ امیتن اساب هک

 اببزو هتخب ؛نبع

 یرتآتو ه اقیحام
 تشاد دایسب تواقت «یئاربا

 هتسج رب یاهملیف نیل واذا یکی
 اب هک تسب و ومشم رت!« ین راک قطان
 هشیب رشه اکبسو دوی روتب و تک رش
 دش هتخاس روهش«

 یلننیل واانضد دش هیت ۲
 روتب ون وج واداش هفایق هکد وب
 تخادن |اههدرپیورب اد اکیسودوب
 و قسیع یلابیژ ببب ملیف نیا
 تشاد دوخ ردهک یکداسوتحارص
 ژادعب . ورک سک یناوارف ترهش
 یدمان هک ی ملیف نیرتک دزب«شا نیا
 تبودرک یداجاپنابزرسرب ژاباد
 لاسب هکت شادمان «كيتن ام و دیا رجام

 دش هضرعو هیت ۰
 ینی رماک یا رب كنج نایاب زا سب

 تشبن .دمآ شیب یاهزات هلئسم
 و دسر تردق جواهب مزیلالروت
 ,یئژالب ریظن یقیع نان ادرگ راک
 نآ نویسیدارتب امسر هریغو انیلج
 ماجنا رس ینی رصاک س ههننسویپ
 ارروخ یاهتیلاعت هکت ف رک م مصت
 هکاجنآ ژااما دهد همادا امنیسرد
 هک یسلوصا اب وا راک مرف و كبس
 ونیکو ل ربظن نا وج یاهتسیل ال روشن
 ووجوب اکیسود و ین التساک ین وکسی و
 دنورکیم تمانم نآذا و هددوآ
 هک دشوکن هاگچیه ؛دداد فالتخا
 هعومجمب یرانآ زن هنیمز نیا دد
 «هکلب ,دژاسءوالعشبوخ یاهراک
 كيو بتکم نيا نی لصاف دحرد
 یکشیمهءاد ؛لذتبم و یت واجت یامنیس
 . دهد همادا اد دوخ

 هژورما هک تسا یهیدبأما
 شزرا هیاپمه یملیف یو تساهتدم
 «هورواین دوجوب دوخ قیاس رانآ
 «هدرکن لوغ) وا رنههکمینکداشادیاب
 هک تسا هژورما یامتبسنبا؛هکلب
 نادیمب هدادن تراسچو تارج واب
 »دهن ین شدابتخا رد لمع

 ۳۷ هحفص رد هیقب ۴

 نولیو هدادد و
 ریز یاهملبف نادرک راک و هدننک هیهن

 ادول - ۶ یاهموآ جع+؛نادرمو ملیف نیا
 لاس ود هکت شاد مان «!یتیب رتیم

 یه رب ول هدننک هیهت-
  ریماسو مجنب

 نادرک راک
 دشدل وتمشپ رطاتفتیاب نیو ربش

 نیو هاگشن

 رندراکی داموا ینونکن

 قوقحرو رتکد

 ورک ت رجاپماکی رمآب ۱۹۳۵ ل
 هد رتات تداهنیدسکام > ین اورگ راک و هدننک هیهت نیو دد

 ووب دانه دوج

 هیبئ) ددوآ هم یورب اد ریز یاههمانشیان ترویوت هد
 (ناد رک راک و هدننک

 جوک دداوه همانشیام .مب راد شیب هک یتقد رد هعانثب اعم

 تسا هدوب

 هتسکش رب هتشرف - ۶
 هاگشیامن ناتسا

 ربنع هشیمه - ۷

 نوینک یزید -۱ ۸
 نزب داب - ۸
 تادرگ ۹
 اس - ۰

 یهاع لادن سا
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 دباییم همناخ ورءدایپ «
 همان نیمه زس - ۱

 سهچب رب -) ۲
 تسایم ] هام تشک ز اب نودب هناخدود - ۳
 زن وح نمداک - ۶

 یئالطوژاب درم - ۶
 ناژ نص - ۷
 .وومندهاوخ ینادرک راک و هیهناد هغ رب مالس» ملیق هدنیآ لاح
 ستسیت زآ دنیانوم یناپیک طسوت :سزدآ

 ی و و و ور یو و ورم و و یا و و و وب حد احد ا

 نم و ۰. «دشأب هدنمرق نیش تسدب ندش بو رضعژا دیابن سکچیه وگب وایو ورک مهاوهل شومارف مخرخآات ا ریو مالک نیا
 .تفکین فا رک یو هک سیفیم كنبا

 «دننفگ هچ «نیشوهداب دد نیدفتنم ۰

 < تیلاع دوخ هنایشحو یورریثاب نیش
 الوزیدآ -رن روه دنا زف وه

 . مدننکم ءولج یا هناکد وک یاهششوک شلباقمرو .نرتسو بتکر یاسهکتسا نیشنلدو باذج نانچ»

 اکسا رت اهاموا بلا رعدل دو
 .« دشنم یم یاهزات ینیرربش و فعل نرتسو بک نیش

 رتجواب وایس یا هبترم رد هک ت سا ریظن یب و فرگش یرثانیش> ان فیلاک ژ و یدوکر م
 «دراد زارق نرتسد یلوصمبتک ریاس زا

 ووارولک- زوبن نتت دامیکاد
 #...تسا ین دشت شومآر فو بیپع + مکحم نیش

 «نوببرت وکاکبش»
>( > 

 [۳ ی ی ی تخت ی یخ فیش فا

 ,دوشیم رشتنم امنیسهراتسهلجم فرط زا یدوزب« نیش»



۰۴ 42: 

 دو رد راجب ر : لقب

 تولخ یاهنابایخ «دنع تتحس

 شب ه رامش زا هیقب

 ین ادرک داکب «زاسنا راب و ملئرو

 هداچپرسیپ زا هک« ین ون[ فزوج

 یاب ام؛هدشسابتقا مان نیمهب شات

 سنا زا ی وخ

 دیاماو نینچ دها وغیم هکم ینبب یم

 لوجخ هلاس تشهو تب رتندکبهک

 هک روطن ایه ] تساپو تسدیو

 نسب اد یرتخدنینچ سیداهیلوچ "

 دا یژاب اذپعم(.درکیم مجم

 تسا یسل امرف رپ ؛تسههک هچره زین
 درادپما و باجعاهب ارامهچ رکا هک

 دوشیما هدنالوبق ابب هاگچیه یلو
 امزین اجنیارد . دنکین نامدعاقتمو

 تدوصنویسک  نآ رد هک ادیرهش

 و !مینیب یمئدریکیم دوح» عوقو

 ۰ مینک هدهاشم یزیچ مهم لک

 یشان یاه رهش نآ زایکی

 هک تسا« یرتآت روت هر

 یگدنز نآ رد یکچیه "

 یاه رتک اراک طقف و دنکیمل

 شیاهن اب ایخرد ناتساد لوا

 .دن وشیمهدید

 دد زین رتسکنل ترپ نینچیه . .
 دوجومك, دابش

 كولاید یتشم |ریذ : تسیل یقیقح
 < ین ابب نیمم>لصا سا

 یداک اهنت : تسا هتفرگ هدیدان |

 ماجن | ملیف نیادد دن |وتیمترب هک

 همهتیا هکیتقو + تسا یمسینودهد

 اب « !دصورسرسپ یرتآت تولد

 هک هجنآ ؛ دننکب یرتک ازا

 ماجنا دناوتیم یدادبملیف نیرو

 دود یقفا تاکرحاب هکت سنی[ ده,

 هک یرفن ود لب اقمرد ,دخرچب قاطا

 یئوگرسب لوقشم تک یود دد

 ؛ دن امپ اجت ایه-و ؛ دنک فقوتدنتسه

 هراب ود ؛ هقیفد نیدنچ ذاسپ هدعب

 اههلب رانکتب و دیامتتک رجب ورم

 یقاباهتدم زیت اجن [رد زاب و دورب
 ینالوط « هلچ » كپ ات

 زا رظنف رص . دنک طبضو تبث

 ندودویهنب رستاک

: 

۷ 
 نپ اهداب ددیااطم لیبا یا زا

 دن دجاو هک یب وبعو «اپهلبق لیبق

 هفالع صوسقب اسا

 هتسباش راذآ نپ

 لیم اه

 مداد دایسب

 ۱ نتخاسهب دوویلاه

 ی ایمگ زا یضم تساتقد

 اد هدش شورف شببو داومدن راد

 حالطصا ٌذا نم دوظنم .دننک ملی

 یلاه هژوس ۰ + هدششورف شیب

 اب لووت ششوب دد البق هک تسا

 تباثار دوش تیقفوم ؛ همانشابن

 دوخ عوضوم نیمه اما

 ارسچ مبنیپ

 دن !هد رک

 هک درشیم نآب رجنم
 در تبقث وم بسگ «اههمانشب امت نیمه

 ابنآ یئامنیس یاهنویسد و هجبش ردو

 تیب وبحمو ترهش دراوم بلغا رود

 مهاهن [ هه « لاحنبااب) . دن | هتفاب

 بوخ یلیخ ۰ شورفنازیم رظن زا

 4 و-یسورع وضع - هن و دندوبن

 رظت زا كيچيه - هدنشو رف كرم

 ( .دنتفابن تیقفوم امنیسرد یتداجت

 كنچنانزرد یتسعو « كنجمتومات

 یعیسودحب یودورب یاهرتآت هنحص

 یناههمانش امن هب صاصتخا

 لئاسم ۰ اهن آ یط هک تشاد

 درومیم ومع هب الاتبم یعامتجا
 امنیس و تفرگیمرارق ثحب

 بیقعت | رلمعهوحن نیمه زین
 ۰ درکیم

 لاس دنچ و مداک د هدودرد

 رد اکیرمآ دوشک هکبتتو «نآ ژادعب
 ابملبف . دوب یداصتفا نا رحب لاح

 تا رکفت ذا رشئاتم اه همانشیامن و

 نامز نآ یلم تابرظن و یموبع

 نینچ رضاح طبارشرد اما . دندوب

 ذایشان تیفیک و تبمها یئاهلیف

 تسدزا اددوخینآ موزلو تیدوف

 هچ رگ هکنآ یارب . دنا هداد

 هک تسا هناتمحا یلیخ زونه

 یداصتقا لئاسمماهنت میل وگب
 هدش لح اکیرمآ

 رد :

 هعماج مظعا تمسق رضاحلاح

 ۰ تسا «تشذگ یگ دز ززا

 » یدرم > لثم یملبف الثم

 + یر زن الف ساب

 اف رو هک ادیدرمب طوب رم للاسم

 ام رب دنکپم تسب )متسب نررف مود هبذ

 هک مب دادن یداگ ) , درادیم هطرم

 و هنسوپان ؛دوب رم لباس دح هچات

 ( ۰ دندرب رگندکن تبد طعب دیب

 اب[ :لببقنباذآ !تسیچ لئاسم نیا

 تسا يفاک لاسرد دالد دا زهتفه
 هناغب تسناوت میهاوخ ایآ

 ميهدناکس ربیغت یرتابپزو رثکرزب

 یتسددوینسار دناوتیم ناسا ابآ

 اب هکیلاح رد ؛ دنک طفح !دشدوخ

 زا اددوخ لغش تسانکمم لیمنیا

 ثكي هک تسا داکتشآ ۲ دهدب تسد

 یاه لاس هد دوب لاحم یملیف نینچ

 داسک > مابا دد ۰ كن زا لبف

 ارب زدوشهپچن اکرم آ دد ««یداصتقا

 دنتسن اوت یمن مدرمعقومن آ رد

 ساسحالثاسم لیبق نیاب تبسن
 و دننک یتاپمس و تیمیمص

 تسا نکمه زین لیبقنبا زا

 !!دشاب هتشاددوج واین د رد

 رد ناسنایتقد هکنیا یارب
 لوغشم نابایخ هشول" كب
 تسا بیس ولیک دنچ نتخورف
 هک تسا هرخسم یلیخرگید

 رالد را زهتفهاب ۲ دنک رکف

 ۱٩هن اب تسه یفاک لاسرد

 دزم هکبتقو رگبد فرط زا

 دشان هد یتناداگ ناسا هنالاس

 یزاسلیبموتا ميانصنا رک داک لثم)

 توتدویداکیب هکبتتوو (اکیرمآ
 - امشب یمهم لئاسم رگید «تومیال

 یرگید هلئسماب ناسن | دن ود یمن

 طوب رم هک دوشیم ورب ور
 : ینب ؛تسوا تغا رقماپاب

 مینکب هچمیتسن راک لونشم هکیتقو

 یدایبرد ؛ ميشيدنب هچ هراب ردو
 ته راک دادقم اکیرمآ تدلابازا

 واههیداحت

 ؛ مچ رُ
 ۳ بیو ۳۹

 ۴ یی نی

 حصح بسا

۱ 1 

 لس ۴ ۲

 ۲۳ فلت
 قو نت ر

 اعم او هک یسانعتفا
 ( لس

 عاهسایسو هدا و رب ۱۳ یا
 ت

 یار ۱ یف و ف رس
 نرامج نه ۳

 4 آ هک مرادن ار
 ۳ را ۱

 ایرمامت«تلاح همانشیامن»

 [ باب يا نهرخ دا اد دو
 ,جهشوخ تیسنج و قشع
 ناونع هب ار اهن آ د دنکیم

 هک یتیمها لب اق لئاسم اهنت

 دوجو هزورما یایندرد

 ۰ دیامنيم یفرعم دن راد
 (رارمدبه مه نم در افاقخا

 تالکشم ۰ یلایندرد یتقد

 تبلا : دش لح دصعقمد رم
 يللت « مهم » لئاسم یبا
 ؛ هوخیم

 لایرت قشعابآ لاحر

 و هدوب مدرم یاههدوت

 اهنآ ریدخت یارب یاهلیسو
 1 دو ریم رامشب

 دال : صوصعب دروم نیارد

 . ۰ تم نینچ هک منکیم

 رشیاارب ار قشع

 س و

 ِ لوصم كجا لبق هک تعاس وا
 ۰ هب و هنف - : تعاس «.هپ



 یداسم یتبشووت
 لایندب داسف و لا و ۰

 هاب نادنچ دی اه ؟

 و وصتبا

 هی د را «داسا

 لحتو هی جن ارز آ
 ی است ثاب راب ۹ هچ مالک نیا |

 ث گر دیداصهفانا حب میداد

 بانک با اب شک | « لاحررپب ۱ دتک 1 -ایورا دا . لا

 یشع؛تنس یور زا اهين

 ۳ نت 1 , یلناسمهک دنن ادیم یلوری

 : هکتیلاح رد : دنک یم داجیا

 ۲ هرا ومهاه یلاکی رمآ بلغا

 ماوعت ندیدب نیا هک دن اهد رک «ی مجد

 ۱ دنک یم لح اد لئاسم

 یاه هدب یخ رب و هدیا نيآ

 هدیسدتراب اهیلاکی رم آب هک رگید

 ,هدجم نرت یونارف هلنز)

 ابق هیاذاو , هدش تشادر

 بت ]نویس[ هگدندجاو و لماکت و نیوکتب داقتعا

 ماتجا بز كپ لیاقمدد ایر عون یلاغ یریذپ حالصا

 ۳ ۱ . . هب تبسن داقتعامدع زی ورشب

 ما نا اریذ ) یراک دب و هانگ
 ۳ ۳4 و تسیاشان طیحمزا یشان ایاضف

 ت ح قد ژول وکیسب تافارعنا

 ۰ ةذرب هتیز دوش .یوت جم ساسارب اکیرمآ الوصا

 بمرارگم  و .دن !هنش سه ثاذاوب و دهانب یتاداقتفا

 ولما راهنان ایخزاب 4 و وا هعءاج ره یارب اکاهدیا

 میس تسا یداعو یمیبط یمدقشی

 ۲ رسا هک دراد نای رج دافتع دافتعا
 ر
تفت

 

 نکاس سرود اب یو و تم

 نیا رهدریا .ندویپهپ لک و یراک لیتو : نیت
 زا هتحم هترد رتکتل ترب و نروبیهنیرتاک دونگ

 ت
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 هوسلآ یاقآ ؛دنادیمادخ

 (مارد) 1
 پوکسامتیسو ۹ 9

 دننام نافئا توت

 شیان لوط رد ار اتنیم هورب هک
 و

 هبهک تشادن هاس نونک ات 7۷

 ملیفدنم رتهوویراکسهاب ناو رکر
 ددومملبف .ددوآ دوچوب یاهتچرب

 قرف تاصعشم نتشاد اب ام تسب ۱
 رامشب ایسخ راتروهقب سی رتا هب 1

 . دو ربع

 زاب رسكي و اند كرات نرکب
 یاءرب زج دداکب رهآ یقایود یوریب

 دن وشمورب ود رکیذگبیاب كورتم
 زوم رمدوجومودنیا هبحو ز فالتخا

 ثياب اهن[ ترشامم هک تسا یردقب 1
 یداع طیحم كي طبارش رد رکیو

 تسا نکس ۳
 تشون رسناز وس یقشع هک وز

 دعب هددوآ دوجوپ اد وا ناونا 1
 هتناوت هک یدرم هناگپ كرم زا 1

 اب ددوآ رد شامتراب اد وا بل
 سابل ادخءاد دد دوخ کدو <

 و هدون نتربار ابئد كرات نانز
 یارب یناحور درمریپ كي افتاب

 تسدخ وادخ ناگدنب حودشزرمآ ك
 مدق هداتنادود هریزجنیاب عونهپ
 یفابدددرربت كي یطرد یلو هدداذگ
 یناکیرمآناذابرم نیاءیلاوغ

 یگمه هریزج نینکاس یندپاذ و
 بم زجعم ز رطب و۱ طقف و هتفدنیذا
 نیادد. تسا هدرپ ردپ ناج یئاسآ -

 یلکب هنانز تاساسحا سدقم زا
 و و

 ادیشخ و تخس هتشذگ هرم

 زجب یکدوک نادددزآ تا تشپ

 ویم وههاگشرورپ لب داویدو
 محرت نددب و سرع ,

 کش ادعتمیاپماباو نآنأک
 شذاون ونشهزا وادتت امهک یناکدوک

 زیچ دن !هدوب مورحم ددام و
 هک یماکنه یتح و

 ثكي اباد وا هی ربخ «اگش نیلوئص

 4؛نادنزو نآ زا هدوسرن نادیچ

 -نجل ردا ردوخ هات دنپ نیم
 هک یهامتجا .دی اییم غ ابنچ

 و دوش للاق يمي

1 
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 دوشیمرواق تیدچ و شالناب
 نودبدهد همادا دوخ نمیشک ی فنب
 دشاب هتشاد رس رو یفدهومدبا هکنآ

 یکدنز رد ةقالع و فع موهفس و

 دریگیمردككنچ هکبیماکنه .
 دوشم هپجب مارعا نی ِ
 نویملالقتسا زا هک" یارب ه یلو
 هکن ۲ یا رب طقف هکلبدنک ع افد دوخ

 دشاب هدومن لمع نان اوج ریاس ریظن
 كيابادووخ را تخسد رب كي ژادعب

 وتفاب اهن سون اباد شک كدب
 یاهریزجب ادوا حاوما هرغلاب

 كورتم یاهریزج ۰ دنیامشیمبات رپ
 كب یاب اقب نآ ددنا رب و هبطک دنچ هک
 دن درگیمبوصحمزادگن اچ هثداح

 نام رهق ودیطیحم نینچکیرد
 ودنبا.دن وشم هجاوم رگی دی اب ملیف
 دنن !وتب هکن ۲ یا رب دنب میم كرد رقن
 رگب دکب تسدتسا مزوادلب امن یکدنز

 اراهنآ طبارشو طبحم .دن ریکبار
 قافت اب ود ره ,دننکپم كي دزف رگیدکیب
 شضلا رفدنب امتیمهژرابم تدلاکشااب
 + وادم یکیدزن تطبدرمدد یناوبح

 ما رتحا سح یل و دن وشیمدادیپ نذاب
 دوچ ومنپ اب تین وارد هک یاهقالعو
 هدسمآ دوچوپ هدا دا اب یلو فیض
 تمیبط قساطم هک تسن آ زا عئام
 نیادوج واب .دیامن راتفد درخیلعا
 دنچ هک یماگنه ینادایزور كيرد
 نخسب وادن وشیمیااخ بارشیرطب

 .دنکيمرا رف هبلک زا نژودب ایم

 هاینشاب هکیماکنه دمب یا هظحل
 و دزادرپیم وجتسجب دربپیبدوخ

 یدبدش بت راچدهک ادوا فیحن ندب

 اجنیارد.دپ اپیم یاهشوگ ددهدیدرک
 رهمساچیهزا د هاگچیههک درمنبا
 یداک ادف نژنیایا رب هدپدن یتبحمو

 ناذاب رس تنوکس لحیب . دنکبم
 هدایپ هرب زجدد یک زاتب هک ینوباذ
 وتب دنچ وهد)د ربتسد هن ابطخمدن !هدش
 نیلاب رب )و دهن ابشدنچ .درو بم كنچب
 رادیب تسا ءامقاتلاحپ هک نزنیا

 فرطرپ ادوا یاهپدنمزاین ودن امیم
 تحكرم)اادوا هرخالاب و دزاسیم

 ۱ ۷# تاج

 ود یداتمهاب و جیهمو قیعهژوس

 هدروآ دوج وب یملیث دنم رنههشی رله

 رباد یچاشام اهتناات ادنبز|هک
 تاساسخا هد ون بوکضمدوخ یلدنع
 *رثاث « هدنخ .دیامنپم بلقتما روا
 هدشوا گشاد هتس وب مح رت و مشخ

 یداچ شیاههن وک رب كشا یهاک و
 دسنم رنهسب رتک آ راک ادوب د.دوشیم

 اب ادهپهار شقن لوسم قباطمانیم
 نیا رد یل و دنکیءافبا ماتتراپم

 اتقیقح هک تسا مچبمترپ اد ملبف

 دبامنیمجعتم !دناسنا
 رپ نی رتهب «نوسیلآ رتسم»

 یاهلاسدد هشيپ رتهنیا ینامروف

 یکشیپ رثهنآ دود هیلک وددب اشو ربخا
 نداد ناشن رد .دوشم بوصم وا
 عامتجاو یکدتژ هک یدرمزان وسرپ
 یلد هددوآ داب محرببو نشخاروا
 زا یناشزونه شحور ناعارد
 یقابیرشب راکفا تمظعو تیث اسنا
 ۰ قیع یقشع وارد اجب ردن وتسا

 ًاعقاو دیآیم دوجوب سدقمو كاب
 زورب دوخژا یبیظع تددق «مچیم»

 ملیف نادرگ راک نتسوه ناچ.دهدیم
 ریظنیب یوب رانسنیهامیل ناج افت اب
 تساهدومن میظننا دملیف

 را دآ یداب ملیق ناگدننک هبهن

 . دنشابیم كن رف نیجرب و
 ره ریج - «یلاع»

 هقیفد۱۵۹۷-۱۰۷ سرام
 الجن آ رها وخ ...راکاروبد
 نوحواآ رتص...مچپم تربار
۷ 6 ۱۳۲ 01 1:16 

 (یدیک) حارط نز
 یگن رو پوکنح امایس -ورتم

 (لاکدرس)
 یاداد هک حارطنذ كس ۰

 دشابیمكروپ وی دد یللجم دمنلاس
 -ربخاپ اجنآ ردو دبایم دووبلاهب
 انشآ یشذرو تالجم)ا یکیراکن
 جاددزا رکیدکی اب ودنپا .دوشیم
 كدویوین دوخ راک لحمبو دننکیم
 دن رییم ییاجن آردو دنب امنپم تمچارم
 سدرواهن آیا رب لفش فالتخ | هک
 هدوبن دیلوت ی یاه

 اهنآ "

 (یزتان)رگ و داج نز

 رو 7
 دز

 رز[ رثکا یا رب رم 0
 نت ۰
 را كب «ارطنذ» 1
 ریوو تاب ج ات هک نیس

 طه هک رثه ؛ وی وانس
 7 وین درک د ۱

 ۱ ۳ شزدا ناسگشب راه

 اد گو دن زایمدادومت
 را رادن ناکما ءاگسیه دوغ
 مبل" روآ ووچوب هتسچ رب ق دیک

 دن زاا ۳

 ۱ نو ی
 ۳ "سا مناغنپبهد هدیدرک
 نیادد هکاد یک اهیابل

 ؟سویرگ یرولد لا اب
 شب م دم نلاسا یاف

2 3 
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 ودسپ ملیف هل نیاگشیپ رتههنه
 سا ی اج یاهیابهنتسا
 اطم یلنیمتنسنر و ینادرگ راک و

 یارارویوق:بیعن دب !لماک لومعم
 , دشابیم راکت |

 روج نافئاب یراشدود

 ون هیت اد «حارط نز» ملیف
 ۰ تسا

 روپ ومایلب و با یلاع)
 هتیق ۱۱۸ -- ۱۹۵۷ سرام

 نگیهكيام ۰۰۰ثب یر وگب رگ
 نگیهالب رام۰۰۰لاک اب نرول

 1۳5 نطلاطزهاح
 (یلانج)تسا هدن زهک یاهدرم

 لانشن رتنیا نکی رما
 باغت )اب نمروک رجور 7

 رد تقدو جیهم ناتسادكي

 - ره اییش[تسا هدک بس ملت
 , هلاشوپ اددوخ راک هژات ناگشیب

 ویرتت اف یاههبنچ یاداد ملیف
 گدرجد ابد ی یا
 ثكبچبه ملخ نانکپزاب
 ۳9# :درد زجیسا نم دنتسب
 دوم هچاوم ینراجن تبقفرم

 مد ورا - (برف)
 ۱۵۷۵ س ۱۹۵۷ لپ روآ

۷9۵ 06 ۵۸۸ 
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 لانشن رتئبا نکتب رما
 یوتما نی

 ارتخا هکد روگیم رب

 3 1 یمدب 9
 ۷ دود

 ۳ 0 ین

 ی



 کنل ترس ]) هکن ]زا سس

 دوح < شوب خ رسدزدو ملیقیارب

 ین اتسداجمءراتس «كوت زاب اواو
 رخف ز رض و یوذب همه ؛دومنباعتا

 دندناوخ اهنی رفآ یوٌقیلسو
 «ادا» هک د یتادبم دپالیلر

 دوبهدمآ هک اد یهادنامه «درکهچ
 یمانمک یوسب و تفرگ شیپور

 ۱ ۰ هک تشذک ی دنچ

 هفلتخم یاهروشک رداهئدم دشدنار

 یافبا یا رب و دوب نادرک رس ناپج
 نسب رغآ ...دزیمددن آ و ردنپاب لر

 4۳۰ ریت مد رم» :ناتسلگن ادروآ ملی

 شیاهنسکش نا رپچ تسناوت زب
 زجن هک دم تم هظدالم ودیاس

 یریکید :داچدوخهب تخبندرک
 شتیف و مه و تروش انس ررادت

 مار مهار شدوخیتح اپ ورارب

 ؛تسا دوم
5 

 دو ۳ ی ی و ی 0 ی ی ی ی ۷: 00۵

 یابنرح ی

 وان تفاطرخولاب دناءدش

 تلعووشیوسن | رن قیف

 هاک ًاف»و یوسنارف قیف

 یدرست وخاب وهدرک و مآ جم

 ادامشیاهن رح طقف قطان نبا :تفا

 همج رب

 6 »زا یاءدخ یلحتسا ( و رن وه نیفپ رم]-( به وسس(چ

 : قیفع قیفر ؛ نتسوه ناج ۳۴ 4 » 11

 2 فر 1 ِ ۰ ۱
 یزادافو ریه , (تراث وب یرفسص) مافتبات كرما

 |. اند یتاقوا مامتدد ...دنام اهنو كل (لاکابندول) 1 هب (ندول) هک یتاتوا مامت رد 1

 ریقتکب طقف + درکبم هلات و تعب ریم كسا؟شرب زعرهوش دا

 ست وتخاسیمواونیما یک زب وهداد یزادلداروا هک دوب

 زا یمنچ یابسلف هک دوب كرزب نادرک راک (نتسوهناج)

 ادعا وضیم (نتسوه) دیاش... دوب هدرک هیهت دبقف (تداک و ب)

 - هقالبب ,اینیس مربع سیرتکا كي اد (ندول) * ملبف هنچ

 ۱ دبامن شییص یراکسا .و دنکی فرمه شنادنم



 < نوسواتسوک ات رک یلصا مسااب هک وب داکات کو

 كنج زا لبق یاهل اسیطرد دمآ ایندب ملهکتسا رو شیب لاسءاسنس

 دشیم بوسحم دووبلاه هراتس نیرتناشخددریعا یناهچ

 ...دنکیموگتفگ نز نیا یصوصخ یکدنذ هرابرد دورریم دامشب و و ۲ هجح

 تملظرد ینانشور و داختفا اهلاسژا سپ نا وتیم هن وکچ میثیب

 رد

 1 «وب داگ» نیرید تسود هک «تیلف نویس مناخ هلاقم نیا

 / ۲ درک یکدنز < هدش شومارف »و تسیز یکیداتو
 >هج جم جو جو جم

 دن |هدرکت هدهاشمابنس هدرب یور

 مسا یتح هورک نیاذایمیث املسمو
 ؟ دناهدینشن زرین اردو"

 ساعع ربغمدنچ رخاوا نیا
 سکع یتاهکاندوطب هکنیا یارب
 لزنمیلاوحرد دن ریگبار موب داکو
 اهنیچرپ نابمردار دوخ یدیقالبب

 ندبسد ارف رظتنمو دن دومن یفخم :
 ناگیاسهقاب افداس,دتهب وا کا دن ز اعتبا اک ات َد

 < وب راک و دیدرک عوضوم هجوتم <... دنکیم

 رس داوس ناتسووژا یعمجاب

 شدرک « ریاشلی وو تاعفتراردبسا

 اب ناداک راوس زا یکی ! ميدرکيم

 یکند یتدوص هتاخ یوسب تشکنا

 باطخ و درک هداشا هرد یاهتنازو

 دوب نامهارمه هکیرتپم كرسپ هب
 تقک

 دومت ملطم نایرجتا البقار دیس رب ترس
 اب نذ نیا شکسشک یارجام 4۲ تسیک وب راکو_

 یاهیزتن اف هرطاختاعوبطم یابند تو
 داییاد «نسردن ] نیتسیرکس ناو ددادن لبم هک ت سا یوم ۳

 -ربخهکن ]دیماب «وب راک و .دروآیم < .دننادناس وصص
 دس ربیم شدوخزا یهاگ ناسن |

 نذ كي هداس لیامت نیابارچک
 تانیلبت تدوص بلغ) نیشت هشوگ "

 ارسچ " دوشیم هداد یزاس همیاشو .
 نیرخم دوریم نذ نیا هک اجک ره "

 تسیاهنامحریب . شلابند تجاساب و هناحیق ودیارچ
 9 دانیسمراهچ هسهکشیاهن رگمهدننکم
 ناتسلکتا«ریاشلبوو رد طقف ادیو هرهچ زک ره ام رصع 7
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 دوخ سکع نتشادرب ارد ناداکن
 و دن زيم هایس كنبع دنک سوبام

 یدک لیلد نیاب زینساکع نی ربغم
 شییقعت نانچمه دن زیم هابس كنیع

 و داتتفز هللم ۰.۰ دنلکیم

 یاههلیف زا یکی (۱۵۲۴) «انیل ریات-وگتافاکم»رد وب را
 هرهچ ۰۰«دوب هدش هیهن دن وم شهاگ دازرد هک شیوع

 . زومرمو قسع  مارآ یلایز نوع ییرتر
 هی و ۱ ّ /

0 
۷ 

 تسناوتیم < وبداک و هک دوب
 سانشان روطب لابغارف اب یتدم
 فارب یو شیپ لاسدنچ, دنک شورک
 دوب هدمآ هیحات نیابداب نیتغن

 -همانشی ام زا یکی یاشامتیا رب وا و
 رثاثئت هب «ددا واک لئونو یدمک ی اه

 سکچیه اجن آ رد.میتفد «نولپ وابو
 دیدب یمتحازمو دشن یو هجوتم

 هماتشيامن تک ارتن] عقوم طقف ؛وروایت
 <نیبكمسوگن ]و تم رتاتتراب یولج

 تخانش ارسیو دیارج ساکع ریغم
 وا سکع نتفرگ زا هناداوک رزب و
 دون یداددوخ

 اد«وبداک» داب نیتسخن نم
 كرتشم ناتسود هک ینامهم كيرد
 تاقالم دندوب هدادبیترت واو نم

 كروسویت ددوا تقوت آ رد؛مدرک
 یدو زب متشاد لایخ نم ود رکیم یگ دن ز
 شک راب یتعکكب اب ادرهش نیا

 باطخوا تاملک نیتسخن . منکكرت

 : دوب نیا نمی
 ؟ تسیچ امش یتشکداب -

 مداد باوج تریحاب
 متن

 ءار یوست: رکا بوخرایب -
 عورشدبشآیب شی ود ایردبآ یردق
 دس رب دصقمب یتشک ات و دنکیمدشر هب
 ! تسا هدشربارب هسود مه ایشراب

 روتزا یسابل وا تقون ]رد
 قاطا فا رطا ددو تشاد نترب دیفس

 ینادرک رس حود لثم سابل نیااب
 دیما رغیم

 كب رد رگی درابدی, هامدنح

 ینامهم

 یئاهنتهب غابرد هقیقددنچ متسناوت
 مدش هجوتم|ددجم .منک شدرگ وااب

 تاتابن دشرب یدابزهجوت نزنیاهک
 نم : دصهدیم ناشندوخزا یتاذغ

 تب یتفد نیرتکچوک وا شدرک
 مامتو تشادیمن زا ربا هایک ولگب

 یاهی زبسو اههویمب فوطعمشساوح
 دوب یکاروخ
 زا« وب راک» هک دش ادیب نمنهذرد

 سرت یر

 رفس نیتسخن هرطاخزاب نالآ
 هدنز نمزفمرد «ریاثلبوو هب وا

 هکدوب تقد نامه رد ؛ تسا هدش

 دابنیاو مدشورب ودوااب

 رایتخا یب روصت نیا

 هجوتم وااب دوخ تاقالم نیش نم
 یاهقالعووا فرگش «دیدو تردق

 هدایپلیوطیاهشدرک هب تبسن هک
 تسه مدای.مدش دادیم ناشن دوخزآ

 مهديزو دیدنخیم یقوک

 لاع ۵ رت لاس هد زا اب زا یب ز ونه
 اقا كيتروص» «وبرا۴ » امنیس
 :زایکی نیا * تسا یقاب یناهج

 نآرد یو ۲-4 ید ودعم یاه

 رسد ودره نوج مه دیاش « تا ورکن شیوخ هرهچ ندلاشوپ یارب

 زا علام تسا هتذاوتت هدوب لوفشم
 ۱ دد رگ یراد ریسکع

 ییاشلبد» رد رشتماقا تدم مامت

 ءارمهب دوخاب هشیمه اد تک نیا

 , تشاد

 طقف هحان نیاب شدودو زود

 اب تلاب شفک مهنآشفک تفج كي
 رخآذورات ارن ] و دوب هددوآ دوخ
 هدزمخش عرا زم ردیتحو تشاداپب
 درکیمتفدودم ] اهشفک نیمه اب زین

 هدوس رفاهشفک نیاهرخالاب هکیتقو
 تفج كي یارب تفد نیبذاو دش

 «یدوسیلاس» مزاع ماوداب شفک
 دروم سنج یوجتسجردو دیدرک

 داذاب یتحو اههژافم مامت دوخ دن
 هزار رهش كرزب دینارنکاب

 تساوغم«کار هچن [ هرخدلاب ات

 ۰۰۰ درک ادیپ بسانم تمیق اب
 د ایندزا ارید ساره هک تاکت نیا
 درخ زا شبب دادیم ناشن تایدام

 دزدقیاقح نياهجوتم وافا رطا زد دشیم ینامتآباذع تعاب یو

 داب «وبداگو رخاوا نیا .دنتشکیم

 دا درک «ریاذلی دو هب یرفسرکید
 رفس جنر یو ددجمرادید نیا

 1 ب «یوشلب تلابو یاش امت دصقب



 دی راد عالطا هک رو

 یسیلگت اب اب ««دوتارباو هو ندیمان میس یساکعلوئم ن

 وتسهو رظان لی بلث 1 ۰ < نما ربا

 دداد دوج ویراو 9

 < یفآ رک و تن وآ دونت ریادو ۲ ار
 صخش .,دنی

 او. دو

 وه
 2 اکع
 ست ملیف یلک دوما رد و
 تاعالطاو هدومن تزالفب 7 دیخ]
 ودراذگبم روت بابت رو | 7
 یئاهنتایلمع القتسمروتارپا ست

 نیدب .دیامنیمع و رشار هکدادربدین
 عالطا یارب رصتخم نیاالبق سون
 و دوناربا تیلوتسمو فیوز

 مزال .دیدرگ رکذ یدادر و
 و «دونو کت
 هدن دو دوجوب"و ین
 هک یت رتنامهب دشابیم یفارگوتت

 هدافتسا اب لیطمتذ ور كرد اشنا

 یاه سکع نتف رکب دیشدوخرونز]
 نیا تو تا یگداوناخ
 امشهژوس .دب دادیعس هداومهلیع

 دارقدو ربا رترد یبسانهمضوب

 تسدب یبلاجسکع هجیتن ددو هتنرگ ۱
 رادربملیف كيیساسا هنیظو ؛دیآ

 اپ هدیشوپ رس یاهویدوتسا نورر
 ترابع یئاتشود مبانمزا هدافتسا

 یبلاجنزاوت ویکنهآمه هکتنیازا "
 نیا . ددوآتسدبرون و هژوسب "

 یساکع هک د شرک ذ تمدیاب مهارهتکن
 تابساحمب «کنآ یب یدادربلیفای

 جایتحا ینفذوم رب یئانشآ و یکیناکم
 ؛تسیاهداس لمعافرص « دشاب هتشاد
 ذا یلیخ تسا نکممرگید ترا
 هاگتسد كي ندرب داکب ز رطصاغشا

 ارث یب وخب ۱دیداد ربملیف اییساکع - ۱

 هکتسنیاهجوتنایاشهتکت یلودنریگ
 مادقا یطبارش هچ تحت و يا

 یداد ربملیق نی دود .دیامن
 ناجیب یکین اکهاگتسد

 هدافتساژ رطیل و تسین :

 جاتحم کت سا  یلمع نآآ
 . دشاب یم نا وا رف تقدو

 هدهاشم اهراب نونک ات هک

 و تراپمرب هوالعدوخ

 -رب یرطف رنه و قوذذا
 ءرامشز|ناشدادعت :دنشاب

 ؛ ددرگ یم 

 ابع یزاس ملیق داک
 رب وصت داپچو تسب
 نایمنی ,ارد .دژاسیم هدامآ

 درب مان

 میها وخ هدهاشمهد رب یود هکباهجبتن
 رگیدکب اب یسوسحع عضوی اد وگو

 تشاد دنهاوخ فالتخا

 شات تهجو روت زا هدافتسا

 یاهدشنیبعت دع] وقیدا د ربملیف ددنآ
 ناوتیم اهن دروم نیارد .درادن
 راد رسلیف تراپم و صیخشت ژ رط ؛هقیلس
 هنحم كبدون ميظنتوداجیارد ار
 كيدنت امدی اب رادربملیق .تسن ادلیخد
 رو زا دوخ هنحصنتخاد رب رد شاقت
 هداقتسا نغورو گن رووم ملق تم

 یاهنحصاپملیف ردتاق وا یهاک .دنک
 رنه كسکب ابنت هک دروغیممثچب
 یصاخ هژاتممتأقص یارادرادربملیف
 نیاو دننکبم رظن بلج تدقب وهدش
 - ملیف هکد رک شومارق دیابن مهار
 یتسیاب البق هتحعرون میظنت ردرادرب
 تروشم نادرک رفک و روتارتوک داب
 .دوشابوجادنان ۲ تارظت وءدومن

 عدرشزا لئزود دنچال وبعم
 رایتخادداد ملیفژاپوک دیزادربملیف
 لصعزرطزبت وا و دن راذکیم راد ربیلیف
 روب زم مو هعلاطم اباد ووخ

 زاغ] ملبف كي هبهت یادنازا هک یرادهنماد یاهتب اش

 نیدود لخاد دئول ول داون یود نپ وات طیب
 یلامن هلح رم رگید تراس ای . دصرب

 هبنات رهدد نی دود هک تسا

 شیامتیاررب و طعمضا رهدشهبجت یاههتحسزا

 هثیظو

 هجیتن طیضو یرا هولفا نییدودزا حیحص هدافتساو نتخادنا
 نیهصعتمونادنم رتهزا یهو رک یزورهن ابشیاهشش وک و تأمحز
 هدوخ یقوذو یرثه یوریتاب دناوتیم هک تسو] اپنت دشابیم
 دهدهبارا هدننب هجو نیرتهب ادهدع نیاداک

 دوویل اههقاساب نادادربملیفژآ هک «سم داک یل» كنیا
 ینادرگ راکب رخا وا نیاددو دوشیم بوسحم

 هتفگ ان .دهدبمحرش |ررادربملیف كي تیقفوم تاکن وژومر :تسا
 كيو دیاب هدش یساکع یوطسوت هکیروپشم یاهملیفزا دنابن
 ادناگتکش لدوو «یاهگناشراطق» - «یئاکیرمآ یدژارت

 -راکبذا تدابع رادربلق

 هدومنمادقا زیت .ملیف

 ما رهب

 اصتش نم یلو «دنکیم میظلت البق
 ماهدرک بک هک یددعتم تایی رجتاپ
 هدهاشم اب البق هکم هدیم حیجرت
 ابو (اهروتک ] نیرمت ماگنه)هنحص
 نانساد نایرجرد هک یلماوعندید
 « دژاسیمرتاتما و هدننب تاساسحا

 ملیفع ورش یاربادمزال تامییصت
 راک تیها دد .میان ذغایرادرب
 ملیت هک ت فک دیاب ردق نیمهرادربلبق
 زا رتمسپموملیف ناتساد دیاب دادرب
 و دشاب هدرک كردار هنحمدنآ
 ناتسادرداهروتک [ طباور تایئزحب

 ردقره تروصتیا ریغرد .درس یب

 و هتشادتریصب دوخ راک ردراد ربملیف
 صقن یب شراک لوصحم كيتکت رظن زا
 هدشیزآ درب ملیف هنحص كلام ؛دشاب
 هدتیرد یرثاوهدوب «حورودقان
 نم یارب اهداب .دداذگین یقاپ
 ناتسادكردمدعتلس هک هداتفاقاقنا
 «ما هقیلساب تدوبن قیطنماب ملیفكی

 زابرس تآیدادریلیق رک ماجنازا
 .ماهدز

 یماتیس یارکو رتزا یدادمت

 اد تبل و

 یاهدع

 7 دوجوب دد نادادیملبف

 یا یاههلبح

 نددو
 یازسب تداپم

 هگت بج نآ زایلو دن |هدرک بک
 نادنچ یتامتبس یاههلیح هزورم

 حالطماب و هئتر گن 0 هد

 بن "7اب یملیقدد

 یناشسیاهک ورت
 و دشابمدادرسلبت راکب طوب رم هک
 ووکههدافتسا اه! آزازت هزورما

 زا دنتراخع

 ,دن ۱هداتفادمز

 ميوشیمهجاوم

 هتحس یحیردت وحع

 لاح ردهنحص یحبردت وحم ( ودت وث)
 ( هتشن۲) دمب هنحح یجیردت روپظ

 تكيتخذگن دادناشن یارب یلواهک
 یعددو لیوط اتست ینامژهلصان
 ود هانوکینامز هلصاف كيیا رب
 دریگیدا رق هدافتسا دروماپملت

 رداد هلشنآو ودنون لمع)
 (داد ماحنا ناوتیمزبن داوناسدپ

 اهزوتک ۲ تفکرح ندشدنک و میرس
 هلبسوب هک تسا یناهک و رتزاءاشااب
 عالطارکا دریگیمماجنا نیدود
 ی رتمیلبم حب و یس یاهملبق دیش اب هتشا و
 ریوصت داپچو تسب هان رهرد

 نیمیب زین شیامت ماکنهو دی امنیمطیش
 ووتکژ ورپ یسدع لباقمذا بیئرت
 تعرس ندرک هفاضا . دنکبمروع
 هان رهردیمبیدادربملبق نیدود

 یکع روضاپجو تیاا شی
 تفکرح ندش یلعب تعاب نتفرگ
 دورکیهدرپیور ءایشا اب اهرونک 7
 نی دود تعرس ندرک مکس کعب و
 هقفو و شپج ریدأاصت تاک رحرد

 نی# تاقوا سلغا و دیامتیم داجیا
 .تعاب نیلپاچ یاهملبق دنام شپج
 » دوشیم یچاشامت هدنخ

 7 یدادربلتقیاهسدعزا هدافتسا
 -ادچ تح زین فلتخم یاهلاک وفای
 لیکشتیداد بلیت راک دداد یاهناک
 تحاسنآ یکتس تلعب هک د هدیم
 .دوشیمیداددوخ شرک ذ زا یکینکت
 -یسدعهکتخاسناشن رطاخدباب اهن
 مفیتک وب وا هلند هب موسوم یاه
 رتگیدرت یلبجخ ارریواصت
 تهجتباژاو دهدبناشن .دن رادرا رق
 رظاتمژا یساکعیارب نادادربنق
 هک ی تحو _تاناوبحایو تسدرود
 .دوجو اهن اب ندش كيدرت ناکما
 هداقتسا روب زم یاهیسدعزا ,درادن



 _تلاودوددوک :زا

 مسن درتومنیلپرم نم
 د هلج نیا (۱ مدوب شک :یلو
 مالس یاحب همه ( یلجنآ ریپ )

 ههدیملی وحت دوخیاقن رو ناتسودب
 دد !دوا نم هک ی تقو زورنآ

 -و رتم»یبت اپیک میرک یابقاطا زا
 رظتنم ؛ مددوآ ریک «یامنی ودلک

 ار دوش یکشیمه هلمج هک مدن ام

 هدنحا( رب) دانیانکیلو , دنک

 نتشنبا رم یل و رشوخ آب ود رک یتیکبن

 ۱ . دومت توعد

 « مددوخ هک
 (ربپ) اب دوپ هتساوخ یداکن ربخ

 شلوا طرش ؛ دروآلس هباصم
 یتسیاب هلاقه رتیت هک تسا هدونب نیا ۰

 ؛ دشاب رک ذلاقوف تاملک

 رمانیاصوصخ رد متشادزونه 5

 یادصهک مدرکیم رکف «۱هبق رتمریغو
 مداد

 رد هچ نمرب دیشب یم -

 یو یابارب یهاکن + دناهدروآ :

 متفگت قوت ۲ ؛ مدنکفا
 سگم ؟ تسیچ ناتدوصقم

 هدادیور ناتیارب یداوک ات همقاو
 ٩ تس)

 دوخ تسناوتن هدتخ زا (ریب)

 ملاوسباوج متشاذگن ...دنکی داد
 : مدیسرپ ,دهدبار

 هکاش؛دیزادنی تسد ارم - ۰
 شاهدنخ دیتست «ورنومنیلیرمو

 تف رک وخب یدح هفاق .دش عطع

 فرح مدیموف درک توکسیک دا.

 اد ملاوس متساوشآ « ماهدزت یبوخ
 تشاذت ( ری )یل و مهد ربیفتیژ رب
 تفک یا هتف رک یادضاب

 تسنع دوخ زا ریصقت 3

 تلطم اب اد نامدروخ تبحص نم

 مدرکن عدضیرخ

 منا ؛ نکپ متساوتم تا
 متفگ (ربی) هب ۰ مدرپهدش تحاراع

 و ناب رپمردقچ هک اعقاو
 نیهرطاخب دبتسه بلق ش
 دب وا ودنمق الع همهنی ! هک تساعشیب وغ

 هات دسب " داد یناکت اد شرم

 » تفک و درک نسب
 ارم نیک یا 1

 یکب

 ادتبا هک تسا حضاو تا هک ۴

 رسه لاحب ات نوچ

 در

 نم هک دربیید رز

۱ 

 یشاقن یارب و موشب امنیس هراتس
 ماهدشن هدب رفآ

 شدوخ
 میارب

 زورکی

 بتاوج مامتو درب
 یتح ؛تخاس نشور

 دزن ارم
 ار راک

 نیا هحمت

 فرحب نم هژأت اما؛دزن یفرحرکید

 هدوب هداتفا ندز
 رطاخب ممنه الاح : بوخ

 نياذامرضاح ؛ امش بجعیناب ره

 ؛دیدرکن ع و رش توخ ارهنحاصمهک

 هراب ود( ریپ) مدذگبن

 (دیس رب مدبس رب
 نیا دد یملیف هچ

 یلاحدد( ربپ) ؛دینکیم یزاب یناپمک

 زا ریصقت رسا

 داررسار هدنخ
 یتساد

 بی

۳ 

 ۱ و ی ۱الردنیسرراپ مهنمو..
 یر

 < یلجت [ الردنیس»

 "] منک شهاوخ

 زاراک رگید مدید
 دیابت

1 

 اد لا
 ینآد هتشذگ راک

 . مدادباوج تسا هدش دوشب
 ست هکحم هک هتلا <

 دی رب مان ,دیاهدرک یزاب هک اد یملیف

 ؛ داد باوج (ربب)

 كيیور مناوتیمت شتساد -
 ماهدرک یذاب هک یصوعخب ملیف
 رثانیرتهب ارث آ و مداذگب تشگتا
 «ازرتو الثم... مروآ رامشب مدوخ
 رایسب اد مایسشاکتی رمآ ملیف نيلوا
 هس ناتسادو هب « مدنسپیم
 نیا ددیلو مدادیصاخ هقالع مه

 نآ یک كيدملیفدد یزاب زارخاوا
 تذلرایب < دداد تسود !رمالاب
 نخس (ریی) هکنیاذا لبق ... مدرب

 . :مدیسرپ نم :دیوگب یرکید
 «کاهرقن ماجو ملیف هب عجارو -

 ۰ دادباوج ! دیراد یرظن هچ

 اپملیف نیرتهب ذا یکی
 نیادد یذابذانم . .. تسا یه زات

 یاپلبث رد تک شا زا شد ملی

 ید ترهشو هلمشو« ورد رموسو

 : مدرک لاوئس. متسه
 ِح یار» دینفن اهآ



 یتمج عون ودی ابن ونورک ۱
 تیجتودب د(1011۳6110)]
۳ ۵۵۵۵۵ 
 یاسین وفورکبم . دنورکرم 1

 ادییناشسا ذا هک ولت ام
 طعربش

 یهرصخمتبجزا دادم تسا

 هک ابنوف ورکیم زا یعوت . دنا
 دن وریم راکب ملیف هیهت و
 تک رحلاحددو تهج كيژا ار ۳

 یود دد هکبتقو و کت

 رارق 8001[ یاهتنادد هدنورع
 یدصتم هلیسوب دنناوتیم « دن ک

 دن وش هجوتم )دص عینم تهجب (موب]

 هتحصكب یدادریملیف عقومرد

 هی هتتب ینه ای رس 0 (عوب)
 اپن هکیروطنامه یگید هی ره
 هلیسوب و دروخیم باتدتنکبم تو

 -رته هجوتم نوت ورکیم نت
 رپب .دوشيمدنتیم تحص هکیاهب
 لاکشادنچ هک شرک ذتم یتساب لا

 اد(موب) یدصتمداک هک د داد دوجو
 یعسوا هکیعقوعدد . دنکیم هدیچب

 مزادن اي نوفدرتیم درک گكيوزنپ
 تتدیتساب ددادادص عینسهب یفاک

 مهب سکع ( ویتکبسرب ) هک دنک
 کنال ) كي ميناوتیمنام .دروغت
 یوکتفک هکیلاحرد میدادرب ( تاش
 دوش دوصت هک دشاب یروط نآ
 یتقو هکتیا هن و تساام كيدرت

 یادص میدادیمرب (بآذولک)
 هوالعب میشاب هتشاد (تاش گتا

 ملیفدد ۳
 تقد یتسیاب نینچمهو دنوش هدید

 ینرم نون و رکیم یاههیاسهک درک
 (رسکیم)یدادربملیف لحمرد, دوشن
 طوب رم هک دراد رابتخادد یاهکت
 .دشابیم قرب یابی تلآهب

 اد یئادص میظنت تلا نیا
 ی ن ورکیم زا هک
 هلیسوب . دیامنیمل رتنک دوریم توص
 دوشیمدیمان ظ 007 هک دازبا نی

 دوومتاوصا زا ,یضب هل تسنکح
 . ] زبت هقالع

 ادسورس یچداخ یاهلح ی 1 ۰ , رد
 رام روهک دنتهدنلب ودایژردقت ! اه

 ۳۳ طمزاب(1۱۴-5 ۷ 6)

 9 دننک یداد ربیلیف

 یدحتم ءهاد نیا یارجا رد

 هک دزاسیم یراوت یدادریادص

 هدیمان ( الا - 1۳۸۵ )
 یارب یششوکد روم نیارد ..دوشیم
 اهنتودوریت داکی ادصورس یح
 ندووآ تسدب یدادریادص فده

 اجنیا رد دشابیموتقت حیعص طیخ
 هلمجود اب كي لماش یتوص داون
 یوب دوتساهب اههقلحدمب .تساا وگتفک
 نیا دنن وشیم لقتنم یدادریادص

 یود و هدرک مهرس اد اهداو
 مدینش دنهدیم ناشن _هدرپ
 .ووشسهدید موادمروطب ملیق وهدش

 شوک وگتفکی هشیپ رته اجتیا رد
 یمس و دنکیم هاکت ملیفهب و هداد
 اد یتالمج نیع تسرد هک دیامنیم
 هدرک ادا یدادربملیف عقومرد هک
 )تاک حاب اد ادصو دیابت وگ ژاب
 اب اجنیادد دنهد تقباطم ملیق دد
 ادص نیا لاح دننکبم یدادرب ادص

 دعب و دنهدیم قیبطت ملیق اب اد
 هناتازب اد مژال یفاضا یاهادص

 شیابن اتیس هدرب یود ددو هدرک
 هزادن |نایهب لمع نياهنبلا دنهدیم
 میقتم یرادرب ادص هک تسا یعیبط

 اپملیقهبج رتدد دوکدم شور

 ( ذالبود ) رگید نابزب یتایذ زا
 بلغا داکتیا جیاتنو دوریم داکب

 .دشأم هدننک توپبم

 ( بل تقیاطم ) لمع سکع
 !دصمیها وخب هک دریگیمماجن | ینامز
 مینک طبض یدادربیلیف را لبق اد

 ظا۸۷ 8۸6 هب لبع نا
 . تسا موسوم

 طض رد بلغا هلاب شور

 كي ءادتا , دوریم داکب یقیسوم

 بایط رهچونم

 7 اب اوزاوتنیا(تیدا)عقوم
 مت ابن یم نامزمه

 یاتص یرادربلث دد

 رد یاهدع نتخاوت دننأم) یعیسوم

 دمای هیبتزرط| تین وفسرتک دا

 «:اداتسا ربع لو مقتسمیدادرب

 كيزومهکیلاحرد . تسابصانمات و

 یاهنعصذایتسیاب ملیق دراد همادا
 دوش 617۲ رگید هنحص

 ره یدادربلیق اب نامزه كيزوه
 وایب اهن[ باطن دوش طبخ هنحص
 راوتکی نیارب انب . ددرکیم_ لکشم
 واه ]7[ مات یاریادع موادم
 واکب سناکس كي فلتخم یاباوژ

 . دوشیم هدرب

 یقاضا یاهادص

 داب نیلوا یارب هکینامز
 زادع] اکیرمآب (تاعچیه درفل 1)
 درک دهاوخ هچ هک دش لاوئس وا

 اکیرم] یاهنرت توس هکت1 یارب
 توکسهناتسلکت | یاهراطقتوساب
 + دشاب یمت

 نیا تلع نیا هدننک لاونس

 نادرک داک هک ؛ریژدومت اد لاوئس
 توس یادصژا ًایلاغییلکن(كرزب

 . درکسم «دافتا شیابملیندد نرت
 خب ینذ دا زا ملم دنچ رد

 یادص دد وا خيچ یادص و دن زیم

 یادص اي نرت كي توس نازرل
 داجبا . ددرکیم وحم ایرد ناغرم
 یتامولعم هب یکتم هلاب_ یاهراون
 , تسا توبم یکیناکم لوصا زا

 یاهادمدشرکذ هکبروطن اب
 بادص ءاتنارد تسا نکس یفاتا

 . دن وش مهارف میقتسم یدادرب

 ندش تب وژاباپ اهاپ یادص
 .میقتسمیدادرب ادصزا كفنیولاهبرد

 تکاسیاههنحمرد نکیل . دنشابیم
 .دت درک هقاض) یتسیاب یفاضایاهادص

 نا دوتسركي هتحصهکد بنکر وصت

 طب

 اب 1118 813! ءاثا رد سیم

 نازبم اه ( رکبم ) ندرک طولخم
 ر اهادح دننکیم لرتتک اد اها

 (پآ زولک ) هتحص,لانم یارب
 رد تسا هلا- هد یاسز رتخد كب

 تن اخرانک ناکلب یود دد هکبلاح

 تو روغ . .تسا یزاب لوتشم ناث

 تولح زین نابایخ و تسا باتق
 (هدع هدادن اش البق نابابخ ) .تسا

 یاب لوقشم كرتخد هکیروطن امه
 یاپمدقندش كيدزن یادحام تسا
 هتسهآ هب رض یادصاب اد یمظتمریغ

 9 ابمووا .ميوتم ینامع
 اما - تیت یموبفم چیه یاداد
 ردب هک میشاب هداد ناشن البت رکا

 كرتخد ینتشاد تسودوریب كدزب

 یلاحشوخاب یچاشامتد و ریمءا راصعاب

 کارم ًاتح هک دنکیم ین شیپ
 هب ادوا و هدیرخ یزیج زین رتخد
 هچ اما . درب دهاوخ لرنم لخاد
 ناتنالقامرگا داتنادعاوخ یقاقتا

 اب یگانسرت هناوید هک مشاب هداد

 نامه اجتیازد . دوریم هارد اصع

 ( یفاشا یادم ) نابه اب هنعس
 .داددهاوخ اد یتواقتم الماکی تم

 یلاعلانمكي ( زیتدوکل کمام)
 مات دوخ ملبق رد دروم نیا رد

۲ 885۸۲16 11111 

 یریقن ودام ملف لوا رد دراد

 -یم یطاجخ حرچاب داک لوفشم ار

 یلیغ یطایخ خرج یادص) میت
 ملیئدو دج ( دسریم شوکب یوت
 رد هتیلا- زد بش ود وا رهوش
 اد ادح تابه هدیاوخ باوغتخر
 ژدص دناوتبم اوت مدنی و دونشم

 , دهد دن وی نآ میماب اد

 ماتات



9 

 رم هست و

 ددرگ هیپت یبلیق یمقاو
 یدادربیلف نم

 دوج ونآ هاشم یاهنلیقیناس

 ناتسادژآ یرادربملیف اریذ

 جمشیابن زا ترابع یعقاو

 دشابم تبقاواب باطم هتداح كلی
 یدادربملیف دیاب روظتم نیایاربو

 3 2 یاههحصو یعقاو هنکمارو ًاتع
 دری تدوص یرجامع وقو یعقح

 ۱ «یضوعد مورد

 كدوب وین دوشم «كل كل بولکو

 دوحو یه 7 یاهورهارو
 مزریذنرم :اههاگ داد؛اهنادن رأی

 4 | ریقف هبلک و با وخ یاهق اطا اهل 1

 توافتمو عونتم یرجام نامرپق

 دو
 یتیدومام نمتشهملف نیا هیچ

 « زک رب ترب ادو هک دوب

 ب رم نازذآ

 - وناسنیسوا یتیاسوس نکیرمآ

 «كاکجه درقلآ> یارب (زرفارک

 تن رگیم هدهمب درمو ناتناد .
 ناوتیماد «یضوع
 و در ادیب كروب وین رهش یاههمات

 رد «كاکجبهد هک یر ام نیالمژ

 ك ۳
 كدویوی دد۱۹۵۳لاسب تساهدرک

 ینضرعدرم» .تساهتسویپ عوقوب

 یدرم یگدنذزا تسقكی ناتساد
 لفشب هک تسا «و رتسل اب یتامو ماتب

 كل كل پولک ردرتسک دا یکدنزاوت

 یاگتاب ییلب بثکی ؛ دزادلانتفا
 نیا هک یهدرکت دایش

 دید ان اعم ترس
 زب وهتخاس ریگتسدار»

 ی بم هیضق نیاز ای رذگبم هبضقنیازا یتدع
 تاردقم ميلنتاددوخ مگ مگ هانکیب
 رد تساقا و ءاگ داد ماحب و هتخاس
 نی نسارد . دهدبمردنت ةنادنز

 ینام اب هکیمتاو دززناهگ  مقاو دززناهگ
 اب ودوشیم ادیپ هتشادیمات تهاش

 رصد رم> هیت زا ۰
زاذ آ رد «كاکیمد رفل [»

 رعدرم> هی 

 (!مهاوخیمن یرنم میفنمر تجسم
 ۱ روس دیس  " 1 ۳ 9 1

۱7 
۵ ۱ 

 :تفگ شب وخ نیت فاعمهب *یسج

 یاپملژا

 ۲ ۳ ۳۹ 4 رد 5

 7 ناناهنام یرجام ۳ کچیهو لیلد نیمج الماک یا رج امكب < یضوعد رم ملف مرترلجمددتسدد + ملیفب طوب ر ۱و ۱ )و فا

 ۳ ی دا ءا همطل ملیف نیا هیپت ددار «زک رب و تاکن لاحنیعدد ؛ تسایمقاو
 در« ن ,

 ناییزج دروم ددهک یساوسوو تفد ترهشب . دداد دوجوملیف نیادد ینایموصخ
 1۳ هلعم :اجنت هن .ورادیم رضاح وتدیاش!تربار .نوبیم هت یشاه هنانا هیهزآ ارنآ هک

 و بت میلیف
 ک و دیدزاب ًاسخش ادناتساد عوقو ارد یراکمپ باس جیپمیاهلیق بلغا عوموم

 ۱۳ ستاد هدر یو
 ووب .هتشادا و ادا ینف .نانک راک هکلب ها

 ی تتو صوصخم یاهیمانناب ات

 نرت تکرح هبناث و هقیقد ؛ یداد ات سو رد
 ز نینچد یتکباد تلاصا تیاعردباب

 یداد سملیف یها وخب گرا هو بی

 منراوح عرت ونامژرداد ینیمذ

 و دنیامن نبیعت اقیقد «یشوعدرم» راکپ ملیف دداد یتن زاکب ملیف ردا ]اح
 نام رهف ۰ هوالسع

 ونایعوصخ اب ماوت ار ناتساد

 یرجامیلسانان اهرهق همه براجت

 . دنزاس

 روتسدتداوتبع ٍ

 یوبدوتسا و ردا ر اههنحص هیهدهدب

 اجنامهردو دنهن انیدو ویلاه م را داو
 لدرب داگباب و دنک هیهتار ملیف هبلک

 و تیدنس اههنعصب ینف یاههلیح
 كاکچیهیل و!دشخبب یشب امن ثلا

 .دزدها وغت یلمع نینجب تسدزا

 تساوغیمر| رصاب وادج واددوم نیادد

 ِن لو

 تلاکت

 عیرش اب یدادرتنلبف نییدود هک
 .یسنام»و یکدنز یعناو یارجام

 ددنکز اغآ اردوخ ثک رج 4و رتسلاب

 ثاباپ ابن مدقب مدقاد یرجام نیا

 :دیاسن لابند نآ یساساو یفطنم

 رب بش دد هک یاهنداح

 بع رد البع یتسی اب یم :تسونپ ی

 ۳ |[ ربهوالعو دوش یدادربلیف

 بت نامهب تسرد یتسیاب هنداح

 ۲ یلصا لجمنایهرد اقیقدو یلصا

 اههنحص یلانشور یار نیتسعن قارب <یضوع درم»رد
 درادرایب یتردق ه «تالن راک ینسدو تاچوک یاپیمالزا

 3 رداهبمال نیمه كنک اب یوف هنحصرد . تسا هدش هدافتسا
 <یضوع درم» ناتسادرگیدرتک اراک ودو 4ادن افیرنه» هرپچ

 .هاگ | رک ودو هانکپب موکحم كي تروسزا هک یتاو تیفیک



 .دنپ امن ارج

 5 رهرش و نذ نایم
 دجا ملیفرر |
 

 نبازا
 * زاغبق

 لب ر یک تن
 ۳  "ثكب «در

 »اص و كرویوپ داو
 وبا یناپ

 - هما
 شقا هد
 رلسایاه ۱ درک دیدجت لنوو
 منبف راک تالکع سایز ۰

 و

 ۰ نینممم هکر
 و

 1 وسحع یراوربملرف
 هانگن تارا مد

 خب دیاهملبف زا كب ۱اکچیه گم دانا
 بت ی نینچاب ورم ۳ ءجیهرو

 رب دهد دیچیب للاسو

 رک رب تردادو :دون هدقن هچارم

 وخ راک عناومذا یدایپ
 مد

 وت نا
 رس

  ی هال ثب دن ادم ۹

 یرج خارجه نه
 داد رایتب یئردقاپ یل دلبب وبوتا
 او زایراپسب لحدیلک , نآز)

 دامش یدادربملیق رمارد «رک رو
 تبالت داک » هک مدل نا داوری

 و ددق دوخ كدنا نزو اب ددادمان

 » ینل و دسیس پمال كي هژادناپ
 دداد: لیلث راپب ینرصم
 تهنحسدرومرد هک ۱ ۷ ۰ دونک ژورپ

 «تف رپمداکب زود ماگنه یجداتیاه

 هیلک یدادربملیف یارب «زک رب»
 عوسو هکتمادد یلخاد یاههنتمع

 یاهیئانشور داجبا یارب و ناتساد

 ی اهیئانشور همه یلک دولعب و یلسا

 «تبالن راگو روت زا رگبد حایتحادروم

 ءراب رد دوخ«زک رب > .دوبن هدافتسا

 دپ وکیم «تبالن راک و پمال
 رایسب لمع نادپم اهپهالنیاو

 راک لکشم نیرتمهم . دن رادییسو

 یتفو «تنال راک پمالاب ندرگ

 رودعملحمردا رن آ یتسباب هما

 رگید تقو نیادد + دوبنلاسسا
 هکتلب .دیآ یمن شیپرون تلف هلسم

 دوشیم رسد زد تبس یلاتشد رد

 یدوطزبت اهمالنیا نامتخاسحف#
 اسب رتلیف اهن ]اب ناوتپمن هک تا
 ام سپ درب داکب رکید یاهیا

 یا هناگ ادچ یاهرتلبف میدوب_دب

 روطب اهبمال ی یولچد میدلس
 راوس از

 ددص كي جراشدد ۰
 نشود یارب «تیالن دا اک » بم

 فیدد اب نابایخ زا یسف
 3 تتم) 15 شیاههزانمو

 هنحم كب مارک ام هک,

 دیچ نجب

 :اب ایخرد اد یخ

 *۱) ددع لپچ
 مندرب داکب اهکب اددوخ رابتخا

 وشو دیآ رد _یلخادیاههنحم تلغا

 ناسهزا اپمال نپا ندرت
 هدافسا رب يلوبعم
 و نایایخ هک یحداغ یاههنعسرد

 ناپ رج

 ینسد دوسنآرلژ ودب دادیم ناشن
 قربیو رین داجبا یارب زبت هفاضا

 و یکچ داتفا حابنحا مزرل

 اه پال نیا ندوب لمح لباق
 لاقتناد یدادربیف یمآ رد تعرس
 دابس اد رگبد لصمهب لحم كبذا
 هبحاتتفایاههتحصام . دونیمناس[

 تیک اب كلكل پولگ رد اد ملی

 یدادربملبن ایبءال نیمهزاددع دنچ
 دودمميمال ددعهنچ نه مبدرک

 بن بام لیحمرد «کنیتفو
 نیمات یبوغباد همزالرون دیدرک
 دد یدادربملیقیب دود سح,دوبن

 ملیف هشیب رنه .«ادن اف ی رنهو بفمت
 نهآهاد لخادو دشحراخ پولک زا
 اراهپمال اجنیارد دیدرگ ینمزریذ

 یسدیامبهال یداد رب
 ارملبف دصرر جنیودوت هکنانهمه

 همیووش هیهن قیرطنیه
 یاد رسلبف رکب ورا دح شد

 هبگ یهاکتسبا نابه هطوحرذار

 طسوت یرجاعنام رهق مورتلابچ
 متف رک رسزا دوب هدش ریگتسدسبلپ
 یاههحم همهلثم ؛یلخاد هنحس نیا

 ید تاچ رک یاهبمولاب هدوخ ریظن
 لثمربت اجتیادد .دوبهدش نشود
 هحم روت ؛یلخاو یاهنحصرپاس
 دفن تشاد یعیطوكات هبلج ك
 هوبیتربد ندزبتانیزت نآ به

  ؟

 و نا
 هتشادراپظ ۸

 ترووص یطوهدرم» تسنپ ام«
 + هکآ هخ

 لاهتم

 یلصمنادن )یاههحصهبچ و اسد
 یاد هاگداد نیبس» ۲

 نت هه ۳ لا اس ؟ هو«
 اهر هک انقادار «

 رتسهزاگ رددرگید یاجرر
 ریه اد یواعب لگو مدرن راد

 هدیدرگ مفاد دبل وآ هوم رونکب»
 همایش هوپوادزا رقم رافتسا ور وم
 هییتاسن ایه 1۸ مداح و ینحادیاه

 هی واجب ا یار هکیلاح رد + مر دو
 * شیوا >روع یقیفح و هدتسم
 ابا رج وک یسد یاهبال تبع

 *مپ درب یه
 :هاکدارياف هحص رو ددومررد

 ۳ ۴ ۰ تحدص رب هبخ



 راد هلمحاص ر دممیاقآ
 مواشت دروشیاود یعالطا -

 هدرم» لد (نه] ون یماتز ۲

 ادب هتسییصا زاویت ال ع ومناباق ۲ )میخ

 و ومتیماقب(
 لدوا» روب رمملض هواتس بچ

 وزاسمات با وسرو

 هذا زریم هژینم هزریشوک

 (یزیا) یلیماق مات (ینا ریال
 ناژا دوب رم ملش ناحاصو تسا

 ین زاجت هریاقتسا-تسا وخیم عوضوع

 هم شتشب ته یولاو تا

 ؛دس رمیدنه یولاثب یاههجار

 هبلک هد نیا هژابودامو بو
 یتادرک دام (یقارک ورک )«یقافک
 و دوشیم نالطا یقر یاههتمس
 ۱د هشیپ رنه بت یتسم سناهرف رپ
 , دهد

 (ابزاتسان1) باک رخ

 دهاوعت رگتنم هزادا نیا فرا

۳ 
 نایزارق دواد یاقآ

 ( مجنب هلب ]ملیف رود الی

 تشاد هدهس ۱ ( رک دامزره

 ( تووشودوریع ) ملیق ۲
 هدشهتخاس ( رعآ رک یلتاتسا] طس

 رادمدیع تین رآ هتیانوپ یغابیک
 دد و دشاب یم ناهجدد نآ

 هدنباست زود نلوم یابنبس ۰ ۲

 لصنود یتسیندآ دتباتوی یق
 (توهشودورن) یزاجلاسیق

 .تشاذگ دهاوخ شیامت ضر

 ناکشیپ رتههکیقا ون ردد] وصم دراد
 دنشاس هتشاو تیوبصم زوب رع

0 . ۸۲,50 

 ینادنچ قرفالوصاو دوشم هتشون

 . دراعن

 دوج وم رتفد رو -۷ هزامش -ب

 سیملای 9 ۰ زین .نآ یاهب و تسا
 فک +

 یتاوتق یاقآ
 هناخب اچ فرطزا ءابتشا هلوا

 طوب رم مهنآژا 4۱> یئّرجو هدوب

 تسا هدوب ناثد وغب

 هچ راضخزا (تیقت هرانخا -۷

 دوشم لاسرااملیس هزاتس صوصعم

 | دتفیلک ی رمکتن وم یکع-؟
 رارکم هکتیالثمومیاهد رک پاج اهزاب

 "  .دوبدهاوقن بااج نادنچنآ

 هلجم ) راشتا هراب رد ۳

 - دیما و ما هتف رک یتابصت|( « ابهام
 ۰ میوش ,ققوم میداد

 (نامیلسدجسم) یوسومیاق [
 یرتیمید -رشیاتشا سکاع-

 ووتکیو - نموبئدرفلآ- نیکمریت

 ثئاي

 - سن دال رس ملیف نیرخآ -۲
 مان (تاشیامن رتخدو سن رب)ریویلا
 .دراد

 یرفهموح رمملیف نی رخآ-۳

 ر یوق مهردقجره اهنآ) تداک و ب
 وددادمان (دن روضیم نیمزب . ذشاب

 . دوباییملک ینابک لوصحم

 . . یناندع ییسح یاقآ
 میقتمناداپ ۲ یاهانیس ۱

 تپجنیدب دننکیم ددا وملیف حراخزا
 زالبف اد كدزب یاهملیفذا یخزب
 ًامریصقت -- دنهديم شیابت نا رهت
 ۱ تتچ

 تسا اهتدم زوپ زم نمجنا-۲
 «فالتخاو زین نآ تلعو هدشلیطمن

 نسا منکیم رکف و, میتکبم یفرمم
 دشاب یفاک عوضوم

 دسنداد شیاش ادرببج -۲

 یدوچ) ملیق زین سگ رت وزوباک جارذا
 داددنها وخ شی امن ءدنی آ ردا ر( یدوج

 ترم و رویتام روتیو ۴

 یسلیف دد ناقئاب نونت اترتمسل

 دن اهدومنن تک رش

 نابهر داهرف یاقآ

 یاههحعند وب ازاد .تلس

 !نیه ...یدژد

 بوطک هنیسیا راد اهامتیس ۲
 هنیسكب ططقف نا رهترد هک هتی

 یاه هما رب هک د راد دوجو تولک

 یامنیسرو هبنشکب یاهزورزین نآ

 . دوشیم ارجاژورناوم

 (ذود داتشهرد ًایتدوود]

 هدرب یو رب لاسما زیئاپ رو هللاءاشنا
 ۰ دم دهاوخ

 (زاوها)یلوسرردان یاقآ
 یگتسلد وهقالعزا زب زع هدنناوخ

 می یاههداش ميزکشتم هلجم نیایاش

 دداد شزرا لایو ۳۷۰ زین روب زم

 روب زمغلبمدیشاب لیام هکبتروصرد
 تالجماتدتسرقب یتسب هم طسوتار

 .دوش لاسرا اشماب

 (هغا رم)ناین ول راهژ ر ویاق آ
 اهناتساد هکبتروصرد -۱

 دین اوتیمددادن يمنام دشاب ینابتبم
 .دیداد لاسراو همجرت

 با وجاشهمانبتسا نکمم-۲

 ءاضما سکع لاسراژا یلو دهدن

 ,دومن دها وخت هوج و
 .ملیفسک ولایلاتیا سرد آب -۳

 .دب داد لاسداار دوخ همان
 ترفاسصمالعف... زی زع هدنناوخ

 رهددتسب رودقم نامیا رب اش رهشب
 ۳ می رکشتم اش فطل زا تووص

 قح نایرولب یقتدیسیاق ۲
 ناجمآ زیپ

 13 اهتنمددادن نیر ؟سادیاو)

 و یشودو سرت عام
 ۳ ِ از

 ء تسا (سک و غ) حالطصاب

 اب یستنک) -۳

 ملف (كب یروکی رک )دا 3 ٩-

 یابنیس دد (ینآوغدا تشد) یلاع
 تسا دوجوم سکر

 (تیدباات اجنیازا) -۲

 "ِِ ء ذوب ایبملک ینایمک

 .ورادنناکما هکنيا یارب-۴

 میدون اچ مهار (ابقور) سکع

 میهاوخ پاچ زین (رکید دابکی)و
 . دومش

 یعاجیمظاک رهچ ونم یاق آ
 ؛ دیشاب وا ودیما ٩-

 تسا یتدهرولیتترباد -۴

 هدیسرربب ورتع ینابمک اب شدادرا رق

 شهاوعلد هک ین اپیک رهب العثیوو

 ۱ دوریم تسا

 دد(دازسیوبل وج) ملیف -۳
 هشدها وخ هداد شی امن یدمامشیس

 یتناید . ف یاقآ

 یبطم كلمرصان سردآ ٩-
 سددآ ذا و دشاسپیم نارهن رتاخت

 «میدادن یربخ شولبا

 زین یلصم دیچب سردآ-۲
 ناب ابخ یدرب ود نا ربمش ناب ایخ

 بحم دیجم لزنم دیشمج تخت

 , هدشابیم

 ملفددا دیش لو (دل ناز
 ,تشاد هدهعب (نیش)

 ۷ هر یاقآ ۱ "9



 ناجهن یداومه یتيشزو شرع
 -رتخدنآ )ویو ۳۳

 هدزرایم تشیدیرس
 تسب | همقد نیل وا نیا

 دب ر.م.لن وج :

 یاشاس یارب هات ووواب دشتصرف رگ اه هلب تم ین وت هتیلا سدان ود
 شوخ؛طفاح ادخ_میفآ یم تشیامت
 یدمآ

 هکاج , میم اجتیا ای.وجو
 باب را یج,میوادت شوافسیک ادوخ
 یلیخ نملوق ]»بوح رایسب .هداتسرف
 دشتولع شرس رک اوکب ؛نک کشت
 ..مت وئم یلین-اجنی ادیب هقق دی
 اد ینابماش *ینکبم راکچ هان ودو
 هتعآ یخ ددوخ هتهآ دیاب
 تساراماهشتسردووطتبا ؛روطنبا
 .مات ودو یلکشوخ یلیخ وت یتساد
 تسو رعكب - ینامسمتسو رعهاب نبع
 رعیم ته نامیلپک, 4 ؛زا هناچ

۱۳ 
 | و ات و ۱

 .تساتقیخح نیعوت ناجی :منکیمنسح
 ءرخدواب دونکیما تعسمهدأب نام

 هارتکیم اد یکدن ز یر وصتب

 هءاز یلخ یکدز نارفگ یارب
 هزاح«ءار هچذا یراد واکچ .تسه
 7 می زیاد نامدوخ فرح
 -یگهاگتاد جن ] :يات ودو نک هاکن

 تسا < صالک ادنرباو من اغنب
 زا یلیخ اب ,یدز سدح .تسزوآ هفب
 ام تقوی ...دداد ءاو اهمدنک هک
 : نربا +یاهآ ...میدوب یسیص مهاب

 لس+مادس یتکین هاگتارچ "نریا
 :بوخیلیخ ..یدوعلد نم زا ها
 نم تسودهات ود) نیآ مدزکل وق
 اتش «نرباو متاخاب ,«ات ود».تسا
 رکبدهکت سا .تقویلجخ ,ه ...وش
 اما هداناب ميارب اهشدرک نآ زا
 لم یلیت دمآيمشیپ یتصرف رکا
 رخاروایا منی وکب .هتبلا «متشاد

 هک رمم یتسا دتسا و وتلکه مکن
 رک اوتناجب تابشچ نآ اصوصتم تسا

 یتسهیرتخدنلوا وتییوکب غودد
 متکبمتحم وا اب هدرب یی وطسا نعهک
 فرح هچصه یک +ادنبل مانک "!هنل "یک
 هحوخ اهتصصیازا اهتیلو نم نم تقوچیه هدرک طقن هتفک هک رههدز
 یق رح هجبطمد رک ط لغت بت ز_.وتناجب

 یو سی ز مسا یک ر هر گم +هدز
 مورم راکب یاب تشاذک شدوخ
 .هشاب لوپ رخ  .هشاس هدتس یلوضت
 سیلیئارزس ناج .شساتشیم نح
 هچص كسب یور ووخب . هدست
 دم السا نکن باسح ینایمدآ
 هاو ون یارب یلاخ تن
 دشاب

 هال یی یمارهکدرمنآ»
 .دننابم ءرصحلتم هک ن اه وت دمآ
 یلیخ +تسا «ریباورام» سا
 .یمنیا ریعاروخح رک و سیم سرخ
 :موراسویاعآ +« وواسدک باچ اه بعمت وزیونادعدما رن سکع هناوت
 نم تسوو ۲ -مووک ضرع مال
 حیا رم ههلبوشات يا ور
 تسزاو یبوخ یلبخرفک هوس رتسب
 نامی هل اددمخ یساکع لصح-م درک
 .تق ورخ» هتلا نی رفت "اهسکع ماهک را
 یار مهاتدتچ دخرضاح شباپسکع
 ی« وزامو هد شوک .منسرترم و
 ۱ 0۳ تماوع متر
 .یوت رخ کباب مع اد با و
 مکرر + یک اچ تام زور
 »تسازتیب ی لب ,یکه یاچ عین وت
 *یماب نآ مک زی فرح وار
 مان یرلک کس < بو ربسب
 ۷ مس و اساس وب ی رستسب «..تسللجن,ا مهاز ربا

 ی
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 هک رپشرد مقاد یاه اتسزآ

 یناه اتیس كانفسا مضوب میرذکپ

 مقاو دابآدنجا هلحمردهک

 رعش نآدیاب هک تساجنیا مصری
 تساآ

 امتسنآ بحاص لاوحا رب ) فورمم ۳

 هدزوندوب شلخ» هک تسی رک دیاب
 مینک هم زمز بل ریذا» (تسی جرخ
 زنا اقباس هک دا3ر بت ان ۲

 ناباشلوارد هکتیا فحواب هدوب

 یوخیاهیلیقو تشادای []دبحا كي

 نيا یل ودداذگیمشیامن ض رعمب مه 1

 دب ایم ناشروژ هک فاصن |یب مدرم

 دن راذکب رتفرطن ] رهشزا مدنی
 رک !هک نآ یاهلییزالابقتس!مدعاب

 دتدادیم شیامت لیورتم اسد ۱

 لباسودنتسکشیم تسدو رس شیارپ
 هتشک رب تخب بحاص یکتسکشوو

 امنیس خاص «دننیممها رف !وامتیس
 نوخ شلد نایرج يا زا یردقب

 اهملیفنی رتهب رک !اهدیوکیم هک تسا
 لوپ هک (هداپشتآ كرتخد) ریظناد

 یامنس هاگتسدو مدو نامتخاس مام

 «درک نیماتنا رهترد ارهدنهدشیات
 یکیددمیداذگب تسام ملیف همات رب

 ردنأموت دعبسیشلوا بش ۳

 دصیسبش رهدی اب هکیل احدی دادم
 دنمراک ورک راک قوقحناموت ِت 7

 . ميهدب یچنارابآ
 نابایتطسا واردهک رون انس

 هسک هتندیل طقف شراکدشابیمكي

 وتسالب ورتمو دیشروخ یاهامنیس
 تیرقنع دراد هک یماخ ته

 رهرس رب نآندیچ رب ویالقا ِ
 .دشدهاوخهدز ین زربد یر

 میرتگب هک ابنیس ود نیاذآ

 !ددجمیک ات هک نا ری ًامتیسب میس رم

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 نابقصاو زاریش درون يتيگ ۱

 ۱ دناهداتننآیزوس ضورهب یا

 ثكي نابایخ یاهتت اردو هدش حاتتفا

 نیا . دنکیم یئانن دوخ دابآدبحا
 یلض لدمددزیت شیپ لاسهس امتیس
 (مرک )شدازاب نانچیل ود رک ملعدت

 یاهریتو هبارخراویدژوثه هک دوب

 نامتخاسبدراد نآ قیاس نلاسنهآ

 دنکیم یجک نهد یلعتزاسوت
 فیح) ملیفاب هک ناربا امتیص

 یاهدعودشحاتتفا (یاهقح یلبخهک

 یدددجن د ندولابف وسدادبد یاوپب
 نولک !مهدنتخاسراومه دوخ ربا رءار

 دوخ زی زع ناددارب تشون رس دراد

 نانچ دوشیمراتف رک (روت-داژرهش]
 دناهدش روبج امنیس نابحاص هک

 یارسب اد طیلبدیرخ هکنیایارب
 كسویک كي دننک ناسآ نایجاشاعت

 دا زه وناب ایخ «د)دویهاش ناب ایخرد
 ءاز خسرفدصو هچوکس یو هچوک
 وتف د لحم هک (؛امنیسلحم زا رت رود

 و هدرک هداجا تسا یمومع دمآ

 هتفک ودنبامت یشورف طیلب !راجتآ

 كسویکدنچ دن دادرظن رد دوشیم
 هتخادن !هادرهشغ ول طاقن رد رگید

 .دنیامن بلج یرتشه هلیسونیدب و
 یرتشم طیلب ندیرخ هکتیاز|لفاغ
 لحمندوب ترب هکلب دنکمن هتسخار

 هچره قوذیوت هک تساهاد یدودو

 مزالهتبلن زیم تساوراشنیس مدآ
 تكسویک ندرک هزاجا هک ت سا رک ةتب

 تب شقوخت نارپا دیس فرطتا
 ودنونک اتو بوسحم كرزب؛راکتبا
 هتشادن هقباس اید یاه امنیسنی

 هدزت اب یکییاهلیفهاگ ددذ|(: تسا -
 ناوارفرجاو دایژربص ناموترازه

 یدابآ دمحا یاهولت هس یارب

 روپمجع میرک و

9 
 | دری ره رپ ری
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 (تشر) نا ربا امنیس
 یدد مهدزاود ات ریت زا اهابتد كنج ملیت

 تساهدوب طسوتم نآ شورف و ملیف نیاذا یلاها

 (تشر) ناربا امنیس
 ۲عات ۲۱ زا هدش تقرسوان ملق

 . تسا هدوب طسوتم ملبف نیاذا یلاها لابقتسا و درک

 (تش ر)سو ریس امنیس
 زاد شب میام ۲۲ت هامریت ۱۷ذودزا «تمهت» یئابلاتبا ملیف

 ها راک و یلوصمملیف نیاذا یلاها لابقتسا و دش

 روپنیهح دی
 ی ناریاو یزک رم امنرس

 شیامت ریت ات هژودزا «ساک و سدلرد تاقالمو ملیف

 . تسا هدوب بوخ نآزا لابقتساو ملیف نیاذا درک راک و

 3 ِ هدرپ یود «لبكنبتیس» ملیف ربت هات ۸مذورزا

 . تسا هدوب طسوتمنآ زا لابقتسا

 ۲ (نامیلس دحسم ) ن وتفن امنیس

 نلدآ:تنک دراچیر « دل نلا > كا رتشاب «ارحص نویژل» ملیف

 .دشنآ زا یب وخ لابقتسا و دشهداد شیامن ریت ۲ ۲ات ۱۹زودزا «لاد

  یوسوم دراشیر

 لس ونماو دوب هدر

4 
 ر و درب هدربیدد* دع

 دشهداد

 (ناک رک ) انایدامنیس
 هامریت۱ ۲ هبنشراهچ بشزا حزقو سوق هریزج یوسنارف ملیف

 .نآ درکداک و دش هدداذگ شیامن ضرممب هامریتو هبنشود شات
 , دوبت بوخ

 هدنخرف هلل [تمعن

 ) ناداب آ )سک رامنیس

 هداد شیامن بش « تدم ناژوس یاهرربت مانب یئاکیرمآ ملیف

 .دوب بوخ نآ زا لابقتسا ودش

 (ناداب ۲) دیش روخامنیس
 .یسادال زا یدرم مانب یکن دو پوکس امنیس یلاکی رمآ ملیف

 هه : تگ هحاوم یب وخ لابقتسااب و دوب هدرپ یورسش < تدم

 (ناداب ۲ )نی ریشامنیس
 رب یودبش ٩تدم فیک وا ناطلس مانب یکتد ملیف

 1 . دش ملیق نآ ذا یبوخ یلیخ لابقتسا

 سس

 ۳ رب

 ۹ ۶ دوب بوخن زا ۳ 1



 ابملاعرد هکن راکهاه

 ۸ یرور) یک رگش

 و تحب دروم و هدش

 كر نل نیدقتنم نیسحت

 تسا هتفرگ رارق

 ممه تربار

 روهشم و بوبحع «ثیبرته

 ًامشرظن دوخ یاریگیزاباب هک دوو اه دنمرنه هراتس

 ۱ تخاس دهاوخ بلح ار

 1 امزیص ملاع فورعمدوت۲ ]

 اددجءو دی دتسو دیهاوخ كش نودب ار ؛«روسح نادرم»

 ! تفاتش دیهاوخ نآ یاشامتب



 ی ۵

 زیزع تاگ دنناوخ
 نامه اش یلاسرا بلاطم زا یضعب ۳ هدهاتم نوچ

 نییاب اذل ددوخیم شوگب شید مک« رمورو وطب هک تیاهناتساو

 هرطاخ دوش یمس بلاطم نداتسرف رد هک میداد اضاقت اشزا هلیسو

 ددرک هیهت ییلاج

 -هتشون زا سابتقاهک یبلاطمزا كيره هک مینک یم مالعا ًاحب رص

 دومن میهاوخت پاچ دشاب تالحم یاه

 هسه يتساد یتساد ابآ دید

 «(۱)تساناخاغآ شزیچ
 هلاژ و مشتحم نوچ اقافتا

 دنم رنهج و زنا رکیدلوقب اب
 وگنفک وهدش كيدزن الماکاب
 و دندبدتخ , دندوب هدینشاد

 رامخنامشچاب ار متسود هلاژ

 !ناخ دمحماغآ
 نی رتب ویولج یتسوداب یژود
 ةدراظن لوفشم ناربا انس

 «عقوم نه رد مدوب اپکع
 یاقآ هک میدش هجوتم هاگات

 هلاژمناخو مشتعم هللاترصن

 متسودنم .دن وشیم كيدزن اب
 هزآ >:تفگ هدرک زادن | رب دوخ متفک هد رک تاطخا»

 هشدوخشزیچ همه !یریس وت دیحم اغآ دوخ !نیسبانیس»
 متسود 6۱۰۰ ۰ شزیچ كب زج <. تسا نخ

 «كيلعمال» تنک خساپ وهدرک یهاگن متسدد

 یدیشر .فنشوه دی اباما هشدوخ , , هدآ وداد ۹

 ! ازولفنوا
 نیا نانک راک هقب تدرمب و دادرکال یازولفنوا هتشذگ هتفه

 امشزا هتبلا .دعآ امریبدرس غارس سک همه)ا لبقد تف رک مهاد هلجم

 اهنیا همه زا لبت درک هک یئاه ینوکشیب مامت ابصاغم هک داهنپ هچ
 ودرگشل ایوک هک هلاضن برکیم نیا میدذگب هک اهنبا وا یلو .دشالتیم

 نب ریش:تساهت اب ایخردون رب كنفناب نآ ندرگ مودمهد وام (۱) «یدادهپ
 هدرک ترپ اد هلحم حسصم ساوح سب زا هک بیت رت نیاب تشاک اددوخ

۲ 
۱ 

۰ 

 اد یتاعوبطء«هبحاعم هدنسیون دامتسم مسا ع!نیدد» هبلک ناشبا دوب 1

 هک درونارکنوچ :زمیی هرطاخ یالابدد یکددمو تلع هچب منادین

 بک یردان مینم مادک زا ارت > رفوچ یانآ تسپ موطم ۱

 اپماوت؛رف مشی میدقت اسب تدوعرهود .دوب هنشاذگ دن اهدوک
 .۰۰میلطبم شزوب (۱)اضرءالفما برکییب هچدرت نادند

 . خرم جم مخازن خب هم حرص هر
۳ 
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 سو و دایز تور هک متشاد

 هواد تک
 یللجم یکدنز طقف یدرم هک تسیفاک ۱ ۱ ۰ ت

 منک رهوشیوب

 لع رلقج و

 .ط یلبخ مه رت هللاود تفگ یرگید «

 |دص دوخ ءاک یفغمژا كدرم تقونیدد 6۰۰۰ نم یداد
 دن دسر كنارف هدب تقو ره افطل»و تفگ وموژ

 ی
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 ریش | ی ار

 ۱ یناخاقآ هللارون : كا را زا ۱ ۱ و تو ی و رب ور و یو ی یو سیو یو ی بیو تی ی ی یو

 ۱ مدرک دگلار شیاپ
 ٩ یامنیسب بش كي دیعتالیطعت رد

 ار كين كسب ملبف هک زاوها سراب

 ینابیز ملیف «املسم .متفر دادیمشی امن
 هک دوتیم .تعاب كني نوچ
 ام ناتسرپشردو) یدابز یچاشابت

 مکح امنیسدد یناررقمو نوناق هک
 دراو (یدح ژاهدایز تسبن امرف

 دوش نلاس

 یلدنصكي ردهدنب لوصم قبط

 رهوش و نژ زین دعب یدنچ و مدش رفتسم
 هدرک یسورعهژات دوملیم هک یناوچ

 ؛دنتسشن نمی دنص یولپب ودرآ ودن |

 ددافآ و نمیولهپ مناخ هک یروطب
 یلاهنآ ؛دنتشا داجمن ارکید فرط

 دن |هدعآ لئان كيت كيپ ملیفندیدب هک
 ملیف زا هنحص دنچرد هک دنن ادیم

 <مابلب و و میک ۶ نیب یم رک یاههسوب
 زا یکب مامنا زاسب .دش لدپ ودر

 ناشن اهد(دباشو هک من اخ,اههنحص نیا

 شوک خیار شرس دوب هداتفا بآ

 ایآ !مزی زع» تفک و هدراذگ سلخم
 نم<ایسوب دوطنیا ارم یناوتیم
 مدردآپمردخاشبچمت )ا هک یلاحرد
 اهغارسچومامت ملیف ,متفکن یزیچ
 مناخمایا نیمه نداقب و ,دشنشور
 نسیسدتف اد !ددوخهابثشا ناوچ

 دوب هدشخ رس تل اجخ

 ۱ 1۳ ی کرم

 توس
 نزوداب یاهشیپ رته یذود

 ابنآ زا یکیودوب شنایانشآ زا
 یرگبدزآ رت راکشآ شیئابیز ابیرقت
 دوبهتمشن یرختسا رانک رد ؛دوب
 لب ربشدوخیا رب دوب رنابیذ هک ین
 ار هشیپ رنه رکید مناخ تسکشو
 تا زد انیودره رکا» :تفگ

 دلب انش ما هکچیه و میتفاپپ
 دهد ثاجت ار كب مادک لا امش

 اد دوخ هلبلاح رد هشیپ ره
 مهآ رب ون ادجم یلبخ دوب هتف رک
 اش اخذ داد باوج یشوگ ردو
 «دیهلب انش هک

 یهبار ریبن

0 

 شب مهنم جدرخ یارب

 ذ نوسجو «مدوب ناودناشیا
 !هنشدشاپوچ ار شزوب تلعمناخ

 زبزه یچیهودیوکیم كنژ هک
 «!ماهدرکدگلاد شیاپ

 ی حد او
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 : هلا رتخاب

 وجه لب 8

 یدوزب



 هر

 نشد تآرج هک ونک ی
 هژادنایب ایت فطل زا , مشاب

 . متسه نوتم
 ار هچنآ و مر ام ۱

 قارب دوب هتشنک هانگ دادوو هک

 هتاضا و .درک ,فتیومت شام
  هوترک
 مدوب رصقم اقا ونمرگا- َ

 ؛دنتسهیعدم اپنآ هکر وطنآو
 هتف رگ ت روص نمهلیسوب ترم ۲

 یدادباب متسناوتیم 3

 نيا .میامت عافد ص

 ردارناسنا هک ت نیاللمتسوو

 دانکیب و دن ژادن اب یقیتجنم

 سوی و دنکنافتکا مهراپود
0۳۳ 
 نیلزب نم ناو ۰

 .. دنمدم ماجتا !زهلماعم

 .دوبن ینابمع رگیدینام
 شدوج ورسا رس رب یدیم]ات ون

 هنانسویأم ۱

 ؟منکب دیابهچ
 تووصب یهاگن ینامدام

 تسنادیمهکنآ اب

 ژان وزار زا تم کو

 :دیس رپ هتشادت

 راکردب زگ ره ایآ
 دنلب شیاتس تسد رات

 ؟یاهتساوخ وا زا زیچ
 .ماهدرک كمك

 دادناکت ادش
4 ۰ 

 یعورم

 ینامووانس هک ادیاهلصان

 تشادرب نا مدقكياب « دوب

 داپظا وتفرک ار شمالک لانوو
 : تشاد

 ینک اعد مهاوخیم وتزا

 هک

 و دنادرگ رب ور ی

 * دادیاوج

 تقو . مورب راک رس دیاب_
 .مدادن ندزفرح

 ت و دژیخرچ
 ج  داتفاءارب و

 ۳9 ۷:9 ج هک دوبرد

 اه راویدب هدش باق هکی سدقم

 تساوخیم . داتفا دندوب «دی رک
 فقوت .دشن اما , دوشحراخردزا

 یناهزیچ هتسهآ هتسهآ و درک

 زان و زاد نیا .دروآ نابزرب

 دوهشم شیاپبل شزرل زا یتابز
 _ت داتفایم

 تشذگیمبش بن زا یک دنا

 لوقشم رتتکادا هتسدازد ینام

 <یل سگنیل یب» یاقآ هک وب راک

 لوفشمهک ینپ وعدمممج نایمزا
 شدوخ یاربیهار ,دندوب تر
 رتسک وا تنیهفرطب و درک زاب
 یا هراشآ پولک شات دما

 دژادص مای ادوا و درک یاب
 : تفگو

 هزوحفرطزا ادامش؛اقآ
 . دناهدرک راضحا هدودم

 ار شزاس رایتخا یب ین

 : دیسرپد درک اهر

 ته

 یو
"۳ 2۵3 082 

 هن رم ردو دزادرس

 ]هک ی ۲ ها رب وراهزاک تن
 /۳ ۳ وب فرض منک یمرکف

 نامدار ادب یلصا قداس . دشاب هدش
 گی شا دن

 ۳0۱ بش
 __ ۰ هجوجدج

 یژز نانس دامیم رسکس ینام

 ظن زا , رس ور تن یوزاب ودش ناطا دررو دوب کدرم <لیادرلراپو
 نانز دایرف ابیرقت و تفرگ هک ۳

 . یو دااب یشحاف فالتخا نادنچ ربت
 ینأم تمأقو دقب

 اب هروخرب شحسب ینام .تشادن

 3 ودنکفا شت روصب یخلت هاگت وا

 1 داب زا ابیرقت ار شدوخ دوجو

 اتسرپ .دادن یباوج«زور» نیا هک یلمعلا سکع اهتت.درب
 2 : تفگ . هددوخ تسکش و موصعم درم
 هام هاگخ نیمه داد ناشت

 ارتماهدمآ «زور»-

 اتناس ء|هدشداژآ نم

 . هداتفا

 «زور»
 2۸. تساینام *دوبعلتو

 ؛دنیبهبا رت ._ لیق دوطسرد "هک یقاطارو

 یر هبت رمودینام هک میتفگ و میدرک هراشا نآب
 7 ها متسهدا زآ نم دند رب اجن آب هیلوالحا رمردارین ام

 تان نم یهانگیی؛یعقاو مرچم ناب هک تست تبساثمیب هیلاحو
 رم ات یهاکن هزور> . هدش ژاب ینام ؛میهدب هناخكيرات مان

 اوج و تخادن| ینام تروصب یرتخدابین زدیدنیشیب هعفددنن ام

 ۱ : داد ورم
 یخ وتیا رب .بوخ ردقچ_ هوایی اسکی

 ارش
 ار ورد تسد ینام ارهیرگ ۳ دی زگ ار شبل ؟ داتنفا

 3 شدوخ یاههجنپ نایمو ۰ دادرس
 ۷ : تفگ و هک ؛ انتعا یب یئام

 :نینچمهب مهوتیا رب . دزن یفرحچبه

 سس و دن یکسا وعیمهکیفرحاپتآ
 زا هدید  ونی نذ ار شنورد فرح نیا نتفطنو
 با بد ترگرب شرهوش بيت هوم
 ی لیگ نر هک دوبنیا ؛درکیم

 نم ی یاقآ



 اهر زج «اتداماتایو
 هدرنابزد هاجتی شرم دا و

 یگن دزبسدرمز ندجمهاک لب

 یبرد نیددوج ال
 نابجاشامن ,نیاداک لا

 به رانک هناشک یمذوت

 هدرخ ناسب شکنر دبفس یام
 داونا ییز رد. املا یام

 منچددنخرد یمدیش روت 9

 رد هرب زجنیا ۰ مریخ ار

 دراد تعیج رفن زا زهدص دود

 دنتم تور ها ]2

 هدبداهن آ نیبرد زین تس وب دیفس

 یتخاونکی یگدنز , دوشم
 تاقوا مات دلزاد

 . دارن و كئر فالتخا تلیب

 یدوآ هثعر و فوخم ثداوح

 شمارآ هک دنن وب یم عوتوب

 . دن زیم مهب اد هری زج رسا رس
 وكيراب هرب زجنیارد ی

 - دیفسنیب رداص

 هناپب اد < تیسنج» هک نا
 حرسج و برض تپچ

 قاقتا یراجنها
 - رب ثعاب تلوپسب

 دنحو تشاد

 عود سام 

 اده هاگیو هاگ نایموب ل 0 »

 دسحو نظ ءوس نب
 و افوغ «لوسک ام»> لدرد زب ِ ۱

 شرازآ و دوشم اب بوشا

۳۹ 

 اب نارکح هک یتفابضرد
 لوسکاصا» ؛دوب هدرس

 درکببحنکیل , تشادروشح
 رآ دوز حبص تس تحار هک

 ار شرطنیزیچ ؛یامپم زور

 اب یراگبس ه . دوبهدرک بلج

 یراگساجرد« رصمدروشک كرام

 هکنیا :دیوگبدیاش " دوبهدید

 یولهب یلو . تسن یمپم زیچ
 داگبس هدنام « , داگس نآ
 «اب ولس»هک تشادرا رق یرگید
 نآ هت تیام زا و هدینشکارنآ

 یروطاب ولس.دوب مولعمع وضومنیا
 هدشیزاگنالپسنیا بکترم

 تشادن ربخالصا هکنیالثم؛ دوب

 ادب « رب زجنیادد یرصم راگیس

 زج دوشب ادیب رگ اابو دوشین
 رتشب رفن ود یکی دایتخا رد

 تمیبطنوچیتعیبط یارب .تسین
 ود هدهاشم,«یرولف لوک ام»

 یفاک مه تبواحم رد راگیس هت

 ینیبدب و نظ ءوس لبط هک دوب
 ...دروآب زد ادصب شادرد ار

 لوفشمهجرد تب اهن تفایض

 بانجیلاع ...دوب لماک وهدننک

 تبساسب ادسلجمنبا؛نارمکح
 ی تم ۳

 ! ناتسلگنا یروطا رپما شت
 تقاطو تخسترفاسم 7
 یناعاسدد.دوبهدرک اب رب ءاسرف

 شون و شیع لوضثم هه هک

 ز ,طاسف م

۰ 1 

 ؟تم سخن و

 یاهتکن چیه هک لوسک

 دوناردن ات نایثپ شنا
  هژادنا هجا هک دیشب دنایم

 شرهاوخ و وا

 دراد

 کح نوامم

 هو

 دوجو فالتخا

 سی ها ,نآ رس

 شب ولگ ین امهمنب
 توگ رام 2 مانب یرتخد شب

 درک ریگ «نوتیس

 دا ون ودژا یبیک رت , هدرچهایس

 زایاهگ ر دیاشو نیتالو یدنه
 نودب وا اقی رفآ مدرم داژن

 دشاب هتشاد یتوعد تراک هکشيا
 ناوح « روبه وید 2 ناقتاب

 بسلط هاسج هتسدرس و وورش

 ینامهسب ؟هربزجنآ وب هایس

 شدوخ «دب وبد»

 زا یلو دوبهدشتوعد یناپنتب
 دیفس رب .یدیدش ترفنهکیاجنآ

 هک درک یم رکف ؛تشادناتسوپ

 هارمه از «توک رام» تسامزال

 یفرعم ممج نآبو درپب شدوخ

 هک ی ماکنم« توگرام » هک

 تساوخیم 4 دیوید > افتاب

 یتاملک اب ؛ دوش ینامهم مژاع

 ,. دون هدیآ

 ۱.دوب تحاران ؟دئاس ریم

 زالو تاد مهیرگید یتحاران
 هتشا دل امتحا4 ل راک » هک یعلاطم

 اطاب *دنک حرد شاهمان زوررد

 ۳ دو یصا راد

 رکفشور درم نارمکح
 اره ربزج . دوب یهاوغیدازآ و

 -یشور رفنكي دبابکر وطن ۲
 یهاگ ؛دنک هرا دل هبصع یب رکغ

 تنوشخ اب ینامز و تمیالماب

 درک یم هرادآ

 (ماتا)

 یرولفلوک ام ... نوسیمزمیج
 نامرن ییوام ... نیتن وفنوج
 نوتیس توگ رام ... جی ردندیت ورود
 یرولف نیلسوچ ... زنیلاک نوج

 ریوب دیوید ... توفالب یراه
 رلاکی کت تفنر  وتسیل عرق سک و ف ۱6:۷ پوکساما لوصحم

 ۱ سا رت ریار ؛ نادرگ راک
 هلولاز - ف . لیراو : هدتک هیهت
 ۲ وشلا 2 باتک زا سابتقا

 عمومی همی ویو هی وی ور ور ور نیلسدج 2 نابگ ات : دنادرب
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3 
 نیرک رسم جین ۳

 زاصتسا هرومیرخیاهمئف هیبتیض

 واکتیازا ومو رک هداقتسا نهم روا رق
 یارب هدر و۲ تسدب ی رت وم جیاتت وین

 لیاسواب اماههتسمنیا یرادسلق
 هب هنشو هک یاهژوز دوخت

 سی رت » ملسف د روح و * مبتف ربع تاک اد
 داجیاامیاربا» ناکمانیا <یسکیا
 وداد یلخاد یاههحص هک دون یم
 رک رتافد : اههاک داد :اهتادتزووخ

 ار طقف هک فاحرد مک یدااد

 یاتدنچ کی ولحم یلوسمووتناه 1

 -یمواک یقاضا «تیالت راک بسا 3
 اس ؛ دا ومژا یداسرد یو

 «اعاقرمرپچ یورروت نیهزک ربث
 یم«ملیف هدع ناکشی رتهریاسو

 تورم مزد رتک ۲ راک ميتستاوت
 رکیدیاهتسفرد .میان دعاابن؟

 نامه هک دانا ی 7
 راکی یدادربلیف یاریار لصمروت ی

 اد هحصیولح هنیمژزطقفو میدرب ی
 یردض شیوخ تچوک یاهپمالا
 «ميتخارتتوو

 لعادلنم لعمرون هکاجره»
 نما دوم فیض یک دنا ترزبناد

 یامه بم نیاژا ددعزاپجاب
 را رق اههرجن رواحم +تیالت

 ءادبم كیژا یتاتشود ۷ مدادم
 رون رادقم زین نمو دنک هولج یعی

 رابتخا رد ادیدادرسلیق یارب

۱ 

 نویسی

 ریرک ان هکن آی. میدوگ کا
 ابادشیوخ تیلاعتو تکرح

 دد الوصم هسک ینیکتس ۵

 متقهرته هتس
 رصتخم یلخ از هژوس , رتپب هجتت
 هداقتسااب و دنتکیمحراخسوک وفا
 رب وصتءمیالع نشو هیاسروت کی زا

 تی رتهتووصزا یتایز تیاهتیم
 وب اب . دندوآیم تسهب ملقنژ
 یقاضا تا زجایآ هتحصننچ رصتخم
 لیکشت یلکطوطخ و ءدش وحمتو وص
 ملیقداوتیود ییلاج مشوب هدنهد
 تققحودهک هقب رطنبا . دن ایم یقاب

 ناکشی رته یارب شیارآ عونكی
 2ا ؛ ووشیم بوم اپملیقزد نر

 لاصتسا دواوم هک تسا یعاهک ورت

 .دداد ناوارق

 فحلتم بتفک رحزا هداقتسا
 یایاوژو اهررک باغتاو نیدود

 یداد رسلبق رک زوم وریاسزا تاج
 زا یریگو لج یارم هک د و ریمداشب
 دوخاهن ]هاب دد تعب زا مالک لوط

 مه هتکن نیارکذّزا .دوشیم یداد

 -ملبق متخزاسپ هک وب لقاغدبات
 هدرب یوز نآ شیاتات یدادرب
 لباق ۶ یتارمج تاظظحل ۰ اتیم

 یدادرسلف یاهراوت یارب یتیها
 تاظحسل نیا . تسا دوجوم هدش

 دود ملیق هکت سا یقیاقد یتارحب

 تحت باچوروپظ یاربراوتا ریال
 . درگ یمزا رق تایلع هلساسكب
 یریذپان ادج و مهم لعاعراوتا ریال
 بوم دادرلیف راک لصاح رد

 6,تامحز هجبت هکابهچ .دوشیم

 نیر تسیات داوتا ریال ددرادر ملی

 دزرایم زجدقاقو هدرک ل زن هجدد
 یاهویدوتسا تهجنیاذا .ددرگیم
 زا وتا ربال یاربفدزپ یدادربلیت
 . دنشابیم لئاق یدایذ شزوادوخ

 هکدشرکذتم دیاب هتاخرد
 مهلسوو كي زجیداد رسلق نس دود

 تسنیامممهنکن «تسین یرگبدزیچ
 نیازاوحت هچب دن ادب راد ربملیفهک

 هچات نمضددو هدرک هدافتسا هایسو
 تردق ؛ قودسحاص دوخزاک رددح

 .تسا تیفالخ و راکتبآ

 درو امد یرادربمگبق یاربمرق
 و ملیف یلعیهت نیحددسیم

 یاهلئس ءاگره ی _س
 وتابدد ادوف ارنآ یو دیا اب شش

 یکیراترد ینز
 دون کیمدو هچ نامزو -

 یوحنب یلوصم تاتایرحو تواوح
 یارب هک دناهدرک لاقخا ار نام

 رکید یدانعر یاههتواع عروق و

 تساهدن امت یقاب یتصررف و لحچیه

 اهمندشع وادی بآوخزاحصو نی

 دون رتپب .دریکیم تقو شدوخ مه

 یورورسنادهاب تشاوتیم مدآ رکا

 < دورب نابات فتک

 دیشخ رد شن امشچددیق رب _دعب

 دوخ هک مک دارقا دیاب و -
 هب هدیشا رتت شید اهزوویضع نم

 <« موریم ناباخ
 یلصفم «دنخفرح نیا لابندب

 داجیا نمد ساحا نیاو دادرس

 یاهلمجدعب ددنخیم دوخم _یوهکد ش
 یدوتسدطلغكي نآ نمض هکد رک ادا

 !دوانابفا رطا زا یکی؛تخاد دوجو

 «وب راک » ؛درک شیوخهابتشاهج وتم
 تفک یمادآب تکم یکدنا اسب

 یسیلکن آمتسیت .دلب ّونه نم
 مالک نیا ینمض موهقع .من زب فرح

 .دنتفأی رد یب وخب همعار

 نیاب دهاوخست ملد رگید -
 ..منک ملکع نی

 ده

 اد شیوخ رصع یابند هک ینژ
 ووحمبیجعو هقیاسیب عضو ناب

 یاههتاضایکی وزجكنبادوب هدرک

 یهت یکدنز ء نامز هدش شوهارفن

 لاک .دنادنکبم ادیاءریتو

 ۰ < یزاهاتام و۰ < لنه دنارکو

 اتسوکتاقاکم» ««نیتسب را هکلمو

 وزجكنبا هاکچونیوو «تكتنِلربو

 دد اکیرمآ یاس نادواج دانآ

 ناجرات یاب هک ی نما دناهدمآ
 ماین درخت ماش وا لی هه
 ۱۹:۱ لاسدد ««رهچودنژ» دوخ
 و تفگ كرت !دامنیس هشیمه یارب
 ۳ صد دی زخورف هیاس رود

 یا یماکات و ترسحزا مطلاب

 رم تقدب وادوخ هچرک و تست
 دددیاژ یوم شاکسو فوریت
 9 هتچ ثلذعم ددرکن دوهشم قیمع

 مه درب هو ییعد

 71 سم ءزک

 زا وب واک ۳

 3 کتب سرا

 و خیوات تدد یاههیسد

 یورو نیزک نا هد کد
 تیام نادر ن 0 هم او ناملداب
 دنتشاد ادسلحم

 مررو سدودزا ز
 ۱0 وتعا و عران

 تحص نمض رکید داب
 : تشاد

 قلودیدج تاعارتخا
 ] رت ارتخا نیااعقا اما ؛ تسالاج

 رنک رشیازحمد رفكي یتخشوخب

 * تشاهدرک

 :ووخ رظت دد نز نیامن !دیمن
 دیاملسم یا وتسا بناصدح هچ
 اعا رتخا نی دداد امتیسرکا

 مع ادم رتهنایمز) اد«وب راک و
 وج می ریکب رظن دد هتشذک
 اتستخوکی ؛ تساتشدم
 زار (وب واک و, دیدچ رصعء زجمم
 تاس» یجواب تمظعو یتخبشوخ

 9 ام ۳ ۳
 مکچبه یا رب شزوصت هک دوب
 1 اد هک ین زورما .تشادن

 "هقاس تاروجو ی ودنم شفک
 1 زب دنکیمدمآ وتف رفیثک
 ۰23و ترسح شیوخ

 هیذاچ هکدنادین دوخدیاش

 ؟یتيصخشووا ین وکهدیسر
 ارحا هب رجتیرمعذا سپ



 زنا ویا توج
 یفاسدعا مت بد وتتمآ را, هعب رت« ورایز هراخ

 نیرتک دزب (نین وه را) یگندعاعف ملف
 «لبای رد ینامکیفامرهت رث ۲



 ؟ دیسانشیم ار اپنبا ار آ
 هداب رد اررب زتاحیضوت هک تسا مژه یچ رهزا لب دن اوشب اتدیئامرفب هملاطمهشیپ رنههسنب ۱ ات دیئ ام .] اطم هش

۱ ۶ 
 دیئامن هییمشحیحص خساب اباد هدشن لطاب ربمت لابد۲

 بلاجو می دب هژوس نتشاد هطساوبدنداد شیامنار مالاوکنیسو ملیف هک ۱۳۳۱ لاسدد ۱

 سکهنی|.دش دوشم «سدروف دنیلاک وب و> هکد وپ ملیف نیمه شبامن ابو تف رگ رارق مدرم لابقتسا دروم

 نیمود «یدا ووب مادامو ملیف و تشادهدهسم «لا وکنیس» ملیف ددا دوا لپ اق«لد هک تسباهشی رنهب قلعتم

 دنداد شیان نارهتدد وازاهک دوب یملپق نیرخآ و

 ندوبد اب ۱۹۵۵ لاسددیل و دناهدادن شیانأن نارهترد یملبف یلابلاتباهدانس نياز -۲

 مانب اهنآذا یکی هک تسا دوچوم نارهت ردواژا مه یملبفدنچ .دبسد ترپشو راغتفاحواب یاهزیاج

 مکح دوشیم ناربا ددا و ینقو اهملبفنوچ هدشن هنهک یفاک هزادناب هتبلا هک شاب یم <. ۰ ۰هکسلاکو

 . تساهدشت هلاس تفهزونهیه «هدربمأن و ملیفو دنک یمادیپ »با رش

 -یماپ) و «ندول اینوس» یاهب رک ءوشع ! دشاب یم ابلاتبا ناکشیپ رنهزا رگبد یکی مهنیا - ۳

 تهچلپ دب دنهد ناشن اددوخمرنهو هک دهدین شنا داکمه رب اسوواب یلاجم «ادبجب رب ول ول انیجو یاه

 راک زورو دنکبم تک رش موجکنج سوک اتراپساوو «ادددوثت» ریظن یغیدات یاهملیف رد ادصورسیم

 . دنا رذگیم یشوخانب ایو یشوخب ار

 دوم! میهاوخ میدقت هلجم ههامهس هزباجهس ناک دننک تک رشذا رفن هسب هعرق مکحبام

 ((دیدک ادص نیش ا رم)
 داهن مدقام هدنتشح و نیعذرسب ناتساب مرگ ذورکیوا
 یلبخ . ۰ ۰تشاد نترب ءاس سابل هک دوب یمادنا كيداب درم

 .دوب هنمشن نیذرپ ناسآ و هدست
 ذاشی شدوغ هدابدد تقوچیه. . .«دینک ادص نیش ارم ب

 .تفکن یزیچ نیا
 رد یمادآب شرهلبتف هک دیرواپب رظن دد اد یتیماتید۰ ۰۰3

 لضفاف نآ زا ناسنا هک هزوسب ادسپ و مارآ ردقت,۱, دشاب نتخرم لاح

 دوخبیهم تزدقاپ و دوشمررجفنم تیهانبد نیا هاگآلب یلو. . اپ
 ۰۰۰ دزپ روم مهدد ادزیچ هه

 «هدادتهابش یفرگش ینابنپ يدين نانچب در« نیا: ۰.

 دوشیم رشتنم یدوزپ امنیس هراتس هلجمق

 اهسکع هتباس ناگدن رب

 ( ۱۱۷ هرامش )
 (نا رهن ) دوب نیمه یرپمهزوشود -۱

 و مارد ناکشیپ رثهذا نتدد
 یلاوئس تمالع رد دو ویلاه كيمک
 نج هک یتافالمرد 1 دن | هنف رک یاچ

 گدمآ دوچوب یملیفداد یودودن
 شاتسادملیا نیا میاهدید ان آ همه
 یاب رددزددیک ناتیپاک یاها رچامزا
 هشدس یاهنرفق تماپشاپ ودوسج
 ,دوب هدش سابتقا

 باس لثم ,مه هقیامم نیا
 سی زباچهس یاداد هلجم تاقباسم

 اد عبحص خغساپ دشابپم هلجم ههام
 ملحب ان هپداد لاسرا هلجم رتثدپ
 لاگدننک تک رشزا رفن هس هعرف
 لابد ۷),دند رک هلجم هام۳ هدن رب

 تاقب اسم رد رک ره ارهدشن لطاپ رپمت

 (دپنامرفن شوما رفام

 یلالطو زاب) هنباسنالگ دن رب (نا رهن ) یدا ولااپ رث هزیشود ۲

 ( زپ رب ) ناپ دا زاق كیمس اهه ریش ود-۳

 (كا دا) یرفعج همجم یاق آ <
 (تاداب آ )یرهاطمساقلا وب |یافآ-»

 (دهشع) یدنم و رپ رفعجیافآ -*

 حیحص حماپ
 ربیک یدزوداک -۱

 اهلاپب,-۲
 یدوسیاد ۳

 هتسکش هری

 تگ رب رب هداچ ۰

 (۱۱۷ هرامش)
 یداب اسپم رفعچ ریل |

 (رب سن)
 الا ره )م,نیهش زبشود - ۱
 ثاسداااف ژرر یافآ - ۳

 (نادابآ)

 رثانیسكاا رف:حیحص حساپ

[۱ 

 نو



| 
 اس رس

 فا هان) ولی.س
۳ 

 و
 ام

 ۱14 ۹ راکهاشرد ابا ۱۱ یاب راد هداتس

 هم ندا

 و اق ۳ یامه هنحصاب هار هه ]ز امش تعاس ود

 از ایپ زا اد ریشه یا و هروآ 5 اماشزو دوو

 حدود ماقتزا

 هژ وس 5 کتس) یملبف

 رد افدمنآ | نب ریش

 حور ما 2 وس ور ماءزز)

 یامن بم 4۱ دل کیه تب

 لصفدد , روس ۳

 شان زمف نا 11 ۳ هاو خ یاب مش نوذ

 دوش رزب یاءف
 دق لم 4۵ 1

 :ابزا تن وسب» و دنام

 ۵ رب درفآ و



 و رطددا رج . "یاهنلک هواحات ار

 دنژز اب یا ءوآ +*توخ » کنم 1

 > هه ۴ 1 ۲
 ایه , رگ .تبخس رای دزابب

 مخدم ز وبه
 و وشم .تصاو

 نم لثم یدنمتفارش مد اب تنواگ

 اهح مدبس رم وب نه رگا.مواتقا

 هدیشک اهاحکی وت راک نجوا دادم

 دو

 ددهک یتفک سپ .بوخ دابب

 لدم هون "تسیت یفاک لفش نیا وا
 دلو" لکبح نیا ان :یلگشوخ نیا

 ثب لاسود رسهک مهدملوقوت .نم
 5 وشب كررزب هو وپشع هات

 ناسحب *یسانشبم هکاریم :متک ی

 نماب ه دوب دابوتاب تخ تدوح

 یاد رگا«یهناتشآ
 ودن زوخبم اد ندش هزاتس ترس

 من زب نهار شرح هه

 اه رتخدردقج

 وتیاچنالا تسارخیمناشل د
 بدراد راک هدروعکب طقف

 یمن اتسدد زا یکب شیپ ارت اد

 ولاسواههمانزود یوت "

 ماه و

 زا دن
 0 ت  غب

 هتشادن اهر یا ون

 شیپ دشرگا مهدمب
 راک اههنان زوررد هک

 رت ساح دنا تمو

 قاب

 س ۷نآ
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 مرخبد .تسوو

 مب 3 ریمدننکبع

 در یا
 مساهک می وکن نمداقفدزا یک رش

 وا؛دنک تی ویدووتسا صالک یوتا رت

 ناج .. تساملیف نادر راک شدوخ

 درک یهآوخ هد .یمساهچ ین ادب و
 9 تل ۳

 بوخ؟دوشیم نیمأت دوطچ نمی دن

 نکبد ملا دلگیمیزوطکب
 مد رمرهدب هیکن نع«هناشب

 رکا

 مس !منب ..هتکسم هاگتدنداد

 نیآ !اندد:آ وتدهآ دو هک نپ

 دداد .تسا ینانوب «ناجكيد

 ٩و ولچ بش ریس و رب هک د

 یامدتعار شمساامتح هسل در»

 فاض :انوو نک ربص »تسا رن ویلیم

 یل دنصیود زا شابظاوم ؛نیشن

 یاهدد وخلاجی اث هچ ره, رک دهن یتفاب
 ومو ریمنم-تساس " مو رگیمرپ نال

 هارد هچژا میکد )یمبح رپ هک زا

 « متف دنیم:4 ۱: دو ی ابن . ؛درتکبم

۳5 

 تساتربح هچ+ناچ «مالس و

 لگشوخقیندتیاهمشچ نآ اب یداد
 ملک یم لوبق ..ینکین تعلارم
 لبدم - تسا یعان هک یا دتسادو

 لدم ۰ مکن نوش ناجا
 یدج بفرحهددوشكي دلاج؛ییاسح

 هلماسنآ رس یرادلایخ یک من

 ۷ یب وتجیاتنی رم آ
 ۱ یخ 3) یا هکوتموارها ؟یلرگیمهچ

 راد ندز فرح یدچ هلصوجیشان
 9 ۵ رو . ولک

 ِ ددنا رگیدم اروامزادن مهلاخاحا

 ۳ ۴ ۳ 1 - ۱ <أت ودولثم هوع قاب ام ۱: یلاچهکیت هجه كیاسوصتم ؛مک

 یوم "۳ ۰ یررررکت و اس ثآدس میدم ۰ مراد
 نکس ۰ مناجهایبونج یاکی رهآ

 رب دار ی 1 نم هک تسا مات هتفهود . تي
 سس گر رکتلق /

 ست ۱
 :سمانگی 1

 هک هلاح : توخ راس. . . و

 مضو نم رکا ۰ ۰ ۰ یها وخیم وطن نو نمرکا 
 روج «ان ودوابارت هتناس هبضق مک

 یاهزجمم متشاد 1

 !تسوسیم عوهوب

 اوج ودومث یمسبت رأتس رپ

 را ؛تسوییدهاوخع وق وب -

 . هد تسد "تسا مات« وربو

 یا زا راکت رت سپ

 ز هاش ودوویموت هک دوشمرارف

 البق نم - یتکیم توعد تلاوت

 زوهک متسرقیموت دزفار ماراب رابو

 یف رعم وتتس ود آن ودو + اررااست ۲

 دس !دوشب لایخدب ك رتخددب ابن ؛مینک

 تسد نمدشووج یردقكيع اض وا هک

 مهابو مریگیماد «اداب ابو
 ابت مان ودو اباروت و مب وشیع

 «ادابداب> ابادشدارق .مبداذگیم

 نکن ادشرکفوت + مدادگیممدوخ
 تعسداپ زهات ود» +شاب نم, ه

 ن بتوغ رام

۱ 

 یزورداتدیشک لوطلاسود
 حد ار شا هتفر تسد زا تمالس

 ارنیشیمارآ یگ دن زون را .ددوآ

 ناشنادن زرقناقت اب هدنتق رگ رسزا
 رد هک ؛زاسون و هژات یاهناعب

 .دندوبهدرک هیهت یرگید لحم
 هک اریلالمرجن درپ هتشذگ و دنتفرا

  (تدمبیپ«یس وب اک نوچمه

 اد" درکیم ینیگنس ناششودرب
 داب زا ! هقابزاب تدامص وترپ

9 
 رتخد ؛«ان درو لس مون ۲« ددوضبت

 بیپ هکیاهسب شوک و مشچ
 وون ششرس)ونهو هده آ كدوب ون
 0 ۰۰ :«تسپن ایباسحنپا

 یاهنرحژوه ات ووو
 ۵ رهشب هذاتهگ

۳ 

 ارچ+ما هتفب ادوا مدوخ یاد ریگسق

 ؛ یلکشوخنب اد یم ؛دیی شدب وت زا

 لییمونا:یرادهک مهتمظع نآب خاک
 «تسا هناک در یرلج «تراوکاجٍر

 . اهرتخدنیا ین ادین :ردشبوغ یلبخ
 سمی رخآ لیبموتا یاربناغلد
 ! دهری«یلب و یلیف ددفچ

 ملد ۰ «ناچ> هد شرک

 مسن زب وتباد فرحنپا تساوغبت

 نم. ..نم !تسیچهداچ ؛ بوخیلو
 مهد رک حرخیلیخ «ان ود» ایا رب
 اتداتفه. ۰ ۰ اثدصیم دودح رو.

 نه + ۰ مهدب «اداب داب > هه ابمه

 مها وخببن یسهس مدوخ یارب

 یار هک تساردقن اه :مب وکیمهکشیا
 ینادصعا رچ . ۰ ؛ هتشادرب ح رخ مدوخ

 ماجت نی چی ی
 دود او مداد ماد ودوهن ات

 دی 9



 ویدمک داتهاش ,ه-نارف ی بیس ایت و كرزب تال و »زا یکی,هزاب

 درادتک رض ار ء وسنا دیب نید !دد 9 رود ۲ ریظن یب یسیلب

 منیح ملاع یدمک ناطلم

 شیوخنب ریشتاک رحاب هک

 دیامسم تردحما زامش



 با۴۸
 نآزا اقافتا یاهچناب ین !ویح رک ۱۰مداد عالطا عوضوم نياذا ؛یلیو

 رکم ینکیماد لاوئسنیا | رچیتسار . دریمیء

 «: تسا هدروخ اههناد نآ زا اهبساذا یکی

 تمسق نآذا ارش اتخرد نآتسارتهب تفگیم نیلماتیلو «هنو

 هک لزنم كیدزن < دوشرسدرد بابسا یذود تسنکمم اریز میتک اجباج

 كيي راهن فرص زادعب .منک یتبحصوتاب مهاوخبم» متفگ زیئولب میدیسد
 4 نام اجتبارد یاهناهب

 نم یلد داد ناکت لوبت تعالمب یرس بجمتم یا هقابقاب زیل ول

 قاطارد دندیسر لزنىپ نان امهمیتقو . مدادن شیارپ یعیضوترگید

 دوخ و دننک تحا رتسا درک شهاوخنات 7 زا لشا رمیدش عمج مهدود ی رینپ

 ندیشون زا تست ما هشت هکنآ دذعب نم یلد تخید با رشیگمه یارب

 یو تسدزا یزیچ رگید مدوب هتفرگ میمصت ,

 هلصافالب دروختب اههناد

 مدرک یداددوخ نآ
 1 کارت

 زایگمه . دش هدیشک لشاد تمیزه تبحص هنشد نآزا سپ تو 5

 ردب هف ایقب یتقویلو دندش بجعت راچد ایلاتیاب یو ترفاسربخ 5۳

 زادگی وورپ رتدوز ادخبارتو مدناوخ نینچ نآ رد متسی رگن میدیس

 «دسرپ شدوخ یک دنزو داکبرسپ نیا
 هکنآ رذعب وکساپ یاقآءدش مامتداهن یتقو دم تعاسود یکی

 میدبمعت ردپ تصاخرپ یاجزاروشرضاح رواجم یاتسور یاسیلک دد دیاب

 زیئ ول طقفدعب هقیقددنچأت بیت رت نیدب ود رک یدریپ وا زا تشادداک نوچزین

 "فن ود امزالشاد هاگن 1. میدنام یقاب یئاریذپ ناطادد نمد لشادو 
 هیهت یا نامیارب شدوخ اج؛ردات میورب شقاطاب هکدرکشهاوخ
 مادک ره یارب دشرضاح یاچینقو . مينادذگب تبحصب اریتعاسو دیگ
 زاب نیم یلو ددوآ میوسب ارم ناجلف . تمبر ناجنف كسب

 یاج ارنآشدوخ مدرک شهاوخ داذاو متساوخ تدذعم نآ ندیشونذا .
 رتشان درسپ اصوصعمار ناجنف نآ هک تفکباوج ددوای و دشونپ نم
 مدرگن لوبق نمذاپ نوچیلو مغونب ارد آ نم هکددادشوخو تسا هتفود

 لمع نیا : تغید نوری !دناجنف یوحمد تفدهرچنپ فا
 چک یادش زیئول یوس رم دب بي

 ۹ .تسا هدوب

 رپ تالما ٌاموب رم یع+ : هو هشه هی ؛» متفک واب نمیلو میورب

 / مک 1 ۳ 9 رها وخیم و ماهدر ک ادیب دانساو قادوا نیمرد ار

 ۳ هلاع من اوتیمت هک " مها وضیم ترذعم تهجنیاژا , مهدب

 ن یرر توعد زا و دش نم دوظنم هجوتم زین زی وا < میاب

 الا " .روصنیارد , بوخدایسب» تلگ لشاد هاگنآ . درکت
 1 8# ر ناطارد نوه یو ملکبه یشدرگ

 ] زا د تام ار دوخ یباتفآ رنچ هاگنآ دی ورب تا ریذپ
 :تف دن و ربب

 ترم رف 2 متفک زی ول هب دشحداخ تزامعز| یتفد

 یر شیپ ذود دنچ ذا مداد جایتحا وتكیکب نم . میداد
 2 رو تیم ابتشا نمد تساهدوب حیحص لشاره تبث وتتواضق

 ی ارالب نه ددادلایخ نونک او تساهدرک مو. ارزو ریم,

 ۳ یهاوغب نما ی رتشیب تاعیضوت "هکنیآنودب الاح . دروبب

 را نکات ۰ مینک ادیب یو هیلع یک دم و هک ربات ینک كمک

 دانید هک اد کا همان دیاب + ما هتف رک داب یا هبلک دنچ مهنمد ینادیم

 «تسا همان نآرد تسههچ ره , مینک ادیپ هداتسرف وا یارب

 رف ناوارف تشحوو تربح داچد نمنانغس ندینشزا زیئول

 1 بیقعت یارب یرکف رتدوژات یدادت ربخ مردیبا رچسپوتفک

 ۱ < ؛ دنکب
 رر یو هیلع یفاک لیلدو كردم لوا دیاب . دداد_یاهدیافهچو

 «میشاب هتشاد تسد

 لئادتلاوتزیمو رب رحت زیم یاهوشک هیلک لشا دونم نآ زا سپ
 یواح هکم يدرک |دیپ یلالابدنلب و لصفم همان كي لوا , میدرک وجتسجار

 رانک یهایک ره نتشاک روتسدو دوب یبط یاهقلعو ناهایک هیلک یماسا

 رافنسا ددوم اب ندوب یمسهب یاهراشا هنوگچیه یل و دوبهدش هتشون

 , دوبهدشل شارما هجلاعمرد روب زم ناهایک

 اب یرگید همان ریرحت زیم یاهوشکزا یکیرد
 ۷ . دوب نینچ همان نومضم متخانش ادكن اب سیئد جوک یافآ

 ۳ مرتحم مناغ >
 د داب ادیلْشا هداوناخ تارهاوج هعومجم هکتباژا

 ارهاوج دبا هداد روتسد هک وطن ایه . منکیم رکشت دب اهدن ادرگ رب

 یانآ ین ون اقثراو هکتیق ومات دن امدهاوختناما كناب نیادد دوب زم

 , دنک هدافتسا اهن آ ذا دناوتب یلشا ؛پیلف

 مارنحا میل اپ
 ۰ جوک ترب ره

 يه و ترپحداچد هاتوک همان نیا ندن اوخزا
 *لاوما ندوب ردصت مد رکیم رکف هک روطن ۲ لشادسپ . مدش

 اب رسا ۳ یورد یلانید تانیقلت دشیم مولعم



 ینیج هشوخ ملیق ناب اب زار اس »بن آ الردن
 ؟ نمب یهاگن ؟ نی ۶
 جست

 ارچ هک د وب جنب تو لو
 ۳دی ما یلبق یاهملیف هعهلثم
 موشوم هک متساوخ

 ب ه اتهبشوخ هتسا

 تساهدامآ ی
 مدشلاحشوغ ردقچ دین ادیب

 ایم سد نر وک هدنخ (مب)
 تسا

 تل ریم ندربب نالیازا

 هدنخ 4 تسا مایلیق یاملین لر (یدجملیف ارچ هیدن +

 تشاد هکبماگنه و درقل

 ند رس وردوتساژا ومد رک یعلت

 هتشادرطاتب نمذااد هنکت نبا طب
 هثحابمنان زاب تقوچیه دیشار دبنا

 شن دبنآ قف ابن 7زز 9
 ,؟او :دن ریگیملددداد امش هنیکو
 نان رقحت و رسما دنب آ قئاق امشرب

 ۱ درک دنهاوخ
 سپد»ص»صس»»»»س»سصسصسسصب۰جبب

 هتفه تیصحخش

 وب رام راک تاصخشم رظن زا

 یاهب راک هزب دهک تفگ دیاب ینپ رماک

 رسظن هطقن ذا ینادرآ راک دد یو
 تلاح و هتجرس نادنچ, كرکت

 هنحص و نسن ازیم فیا رظاما ؛تسی
 ميلسنوز زا یشاندوخ هک یادرب
 هتخاس یاپملیف دد تسا هنارعاشو

 یسطعم قیثد درف كي رظن زا زآ
 دن اميمل

 واتاصخشم ,نوعضم رظناا
 دو بااچ یاه رثک | راک پاختتا دو
 حودندیمد, یمیبطریغ یمکلاحنجم
 دوب ودانرد یسطارفا و هنا رعاش
 و اییذ یلبخ یاهیزاسهنداح" ملی
 یرطخ هن وکچیه ابلاغ هک فیطل
 دجاوو درادن رب رد یسک یار #
 دشایم مرا وناوژنود» یاه #۴

 یتناس و مزبتن امر كي هسمالخ

 نونچمه وامنیس راتسهلچم هتش ذگ یاهو رامشههآگارا
 14[دوخ بوبجء ناگش,ب رنه یاءیز یاه-ع دیرخ

 یشورف ربرحتلام زاول

 دیئامن هعجارم یرهچونم نابایخ
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 ۹ ۳ دبدج ملیف ُ
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 ی م همالخ , شیادآ ربمزیلاتتام
 . دوش

 یناه ژان وسرپ زا تفیقح رد
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 ۶ هشحاف و :«رفومهداژ بیجن >لیبق

 ناودو«ع وبطملواناوج> < ابیذ

 «یفارشا مناحر ,«هتسشن زاب ناوژ

 دننسب « هبشکب لایع» هب صتعم اهن

 نآاصوصخ وا رانآ بلاغرد هکلب

 زین اهنآ رد هک یلاپملبف زا هتسد

 رد هحورطم لاام ربطن شیابک

 دن راذکیمنادرهب اب «هبشکی لابع»
 دن راد دوچ و

 ینب رماک تحا رس دتعاجشانمض

 تمرح» ویداع ریغللاسمح رطرد ار
 هیلع رب ؛د دوناس هءاک هک «رپمآ

 دروم مایف نیههدددزیکن ایم رب یو

 ین وب ناوذیم؛«هبشکب لابع» ؛تحب
 د رگ هدهاشم
 ۳-با

 صد سس

 کیم تاب
 طور لا

 یاهتبس ود رد یراوآ وس مابا تالیطمآ زا یپ

 1 سون و و ابع



 

 شما
 بعما

 لیورتم امنیس رود انآ ریا اهتیس لرد تر

 و برات هثداح رب و ینام رهق راکهاش

3 

 رس ناقن | مبل نیسفانسهچعاپ
 یداقتناو یعامدجا ارد

3 2 

 مش مامت تعاس و 4

 ۳ روتسم ارامش است ترا ز لب

 لا هاو َ
 دومن ده|وخدوخ ۱

۷ 
/ 

 : دلا رتشاب
 ایلاتبا یامنیس بوبحم نادنم رته

 یلوپیناسویروتیو -وسوتوللتا_ادنام]ایل

 دنکبم سامتلا نز یی
 تعنصراکهاش نیرترثومو نیرتیوق

 نیدقنمفرطزاو هتفررامشب ابلاتیا یامایس

 تساهدشیقلت یعامتجا كرربرثا كياپورا

 لانیا ناگشیپ نه نیرتدنمرنه

 هرویفایرام تب دوهیتالكنا رف

 الاتبا یابیز ناگ راتسبیقر هناگیو رکیپ هم هراتهو

 ون روف نوویا
 دوقبم نفسم مش شا ک

 نایباباثآ سکلآ طسوت یسراغب هلبود



 لاتسب رک اهنیسم هوگشاب سا رت رد

 تو و ِن ی بارد یدمع مان لاس صشع هاتساد نی و سطنار وه « ی رتهو ءامتجا را

 : لا رتشاب
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